
1 
 

 
 
 



2 
 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
ชื่อ โรงเรียนวัดเสาหิน หมูํที่ 8 ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
ชื่อผู๎บริหารโรงเรียน นายธนวัฒน์ พุดจาด เบอร์โทรศัพท ์0817278891 จ านวนครู 8 คน จ านวนนักเรียน  94  คน  
ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
      1.1) เด็กมีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได๎ ผลการประเมินเฉลี่ย 
ร๎อยละ 86.96 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 1.2)เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ผลการ
ประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 86.96 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 1.3)เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 91.30 อยูํในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 1.4)เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 86.96อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเอง  : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
     1) โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น 2) โรงเรียนมีการจัดครูให๎เพียงพอ
กับชั้นเรียน 3) โรงเรียนมกีารสํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 4) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 5) โรงเรียนมีการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 6) โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพดีเลิศ 
     1) ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็มศักยภาพ ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 100อยูํใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 2) ครูมีการสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุขผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 
83.33 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 3) ครูมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยผลการประเมิน
เฉลี่ยร๎อยละ 87.50 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 4) ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 87.50 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ ดังนี้ 
      1.) โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านสติปัญญา กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) สํงเสริมให๎ครูศึกษา
อบรม ดูงาน การอบรมด๎วยระบบทางไกล การศึกษาหาความรู๎จากเครือขํายอินเตอร์เน็ต โลกออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) สํงเสริม
ให๎ครูน าผลการจัดประสบการณ์ท าวิจัยในชั้นเรียนอยํางสม่ าเสมอ มีหลักฐาน มีการรายงานผลการวิจัยอยํางเป็นระบบ  4)  จัดกิจกรรมพัฒนาการ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กอยํางหลากหลายวิธีเป็นรูปธรรมมากขึ้น 5)  พัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู๎เด็กรายคน 
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี : โรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา : เด็กปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์(ยิ้มใสไหว๎สวย) 
โรงเรียนได้ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 1)สร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครองและชุมชนเพ่ือออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาทักษะที่ส าคัญตํางๆเชํนทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะทางสังคม 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน : ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.1) ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 84.51อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ   1.2) ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 88.73 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ  
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1.3) ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 88.73 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 1.4) ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 87.32 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ  1.5) ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ71.83 อยูํในระดับคุณภาพดี1.6) ผู๎เรียนมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ผล
การประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 95.77 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 
         2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 2.1) ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินเฉลี่ย
ร๎อยละ 100 อยูํในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 2.2) ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผลการประเมินเฉลีย่ร๎อยละ 100 อยูํในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 2.3) ผู๎เรยีนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 100 อยูํในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม  2.4) ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคมผลที่ดีผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 95.77 อยูํในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเอง  : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  1) โรงเรยีนมีเปูาหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 2) โรงเรียนมีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3) โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 4) โรงเรียนมีการพัฒนา
ครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 6) โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 1) ครูมีการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ผลการประเมิน
เฉลี่ยร๎อยละ 100 อยูํในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 2) ครูมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ผล
การประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 83.33  อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 
100 อยูํในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน ผลการ
ประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 83.33 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู๎ผลการประเมินเฉลี่ยร๎อยละ 83.33 อยูํในระดับคุณภาพดีเลิศ 
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ ดังนี้ 
            1)  กิจรรมพัฒนาทักษะการอําน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 2) กิจกรรมการพัฒนาการสร๎างนวัตกรรมและโครงงานอยํางตอํเนื่อง  
3) ปรับปรุงพัฒนาห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอ พร๎อมใช๎ 4) พัฒนาระบบสารสนเทศการนิเทศ  ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนและตํอเนื่อง 5) พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน6)  จัดระบบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนทุก
ตัวชี้วัดอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง น าผลการประเมินไปแก๎ไขพัฒนานักเรียน วิจัยในชั้นเรียน 
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี : โรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
       เด็กปฏิบัติตนตามเอกลักษณข์องโรงเรยีน(ยิ้มใสไหวส๎วย) อัตลักษณโ์รงเรียน(เด็กดี  มีวินัย ใฝุคุณธรรม น๎อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 1) การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎องผํานกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 2) เรียนภาษาไทยเน๎นเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอ่ืน 3)การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช๎ในการสื่อสาร 4) การ
จัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมการคิดวิเคราะห์ด๎วยวิธีการ Active Learning  5) สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู๎และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู๎6) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 7) การพัฒนาครูให๎มีความช านาญในการจัด 
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)  
                                             ลงนาม.........ธนวัฒน ์พุดจาด............... ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดเสาหิน                                                        
          (นายธนวัฒน์ พุดจาด) 
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ค าน า 
  การรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการการศึกษา  2562 จัดท าขึ้นเพ่ือให๎ทุกฝุายทราบผลการด าเนินงาน บริหารงานตําง ๆ 
ของโรงเรียนวําบรรลุผลตามเปูาหมาย และมีประสิทธิภาพตามแผนงานโครงการหรือไมํ และทุกๆฝุายน าผลรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562 มาใช๎ในการวางแผนปฏิบัติงานรํวมกัน เพ่ือให๎คณะครูได๎ตระหนักถึงความส าคัญของผลการ
ด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมาใช๎ในการวางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
แก๎ปัญหา  ก ากับติดตามงานตําง ๆ ของโรงเรียนตํอไป  โดยการประเมินตนเองนั้นได๎ด าเนินการโดยการแตํงตั้งคณะกรรมการในการ
ประเมินภายในสถานศึกษา และให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ผู๎รับผิดชอบงานแตํละฝุายรายงานผลการด าเนินงานและรํวมกันรายงาน
ประเมินตนเองตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ระดับประถมศึกษา) เพ่ือน าผลการรายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  
2562 ไปวางแผนงบประมาณ  โครงการไปด าเนินการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  2563  เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาการ
เรียนการสอน  การบริหารจัดการสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและบรรลุเปูาหมายการปฏิรูปการศึกษาตํอไป 
 ขอขอบพระคุณคณะผู๎จัดท าและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือรํวมใจกันจัดท าเอกสารฉบับนี้จนส าเร็จ
ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
 

       ธนวัฒน์ พุดจาด 
     (นายธนวัฒน์  พุดจาด)  
 ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดเสาหิน 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนวัดเสาหินที่ตั้ง หมูํ 8 ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รหัสไปรษณีย์  64170 
      เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อท่ี 14.5 ไรํ 
 ผู๎บริหารสถานศึกษา นายธนวัฒน์  พุดจาด วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหนํงนี่ที่โรงเรียนตั้งแตํ 2559  ถึงปัจจุบัน 2563 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน 
 เขตพ้ืนที่ บริการ หมูํ 8 ต าบลไกรใน หมูํ 5 และ หมูํ 9 ต าบลปุาแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ประวัติโรงเรียนวัดเสาหิน 
 โรงเรียนวัดเสาหินท าการเปิดสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2502 โดยประชาชนได๎รํวมมือกันร๎องขอนายกมล  ทับทิมทอง 
ศึกษาธิการอ าเภอกงไกรลาศได๎เป็นประธานในการเปิดโรงเรียนซึ่งอาศัยเรียนบนศาลาวัดเสาหิน มีนายโทน  สุวนานนท์  เป็น
ครูใหญํคนแรก  พ.ศ.2514 โรงเรียนได๎รับงบประมาณ  120,000  บาท กํอสร๎างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จ านวน  3  ห๎องเรียน 1 หลัง 
บนพื้นที่ทํุงสาธารณะด๎านทิศเหนือของวัดเสาหิน  โดยใช๎เนื้อที่  14.5  ไรํ 
           ปี พ.ศ.2516  ได๎รับงบประมาณ  75,000  บาท  สร๎างบ๎านพักครู  แบบองค์การ  1 หลัง   

ปี พ.ศ. 2519 ประชาชนได๎รํวมมือกันบริจาคเงินสร๎างรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียนคิดเป็นเงิน  12,056  บาท   
ปี พ.ศ.2511 คณะกรรมการศึกษาและผู๎ปกครองนักเรียนได๎รํวมกันบริจาคเงินสร๎างเสาธงเหลก็ คิดเป็นเงิน  4,857  บาท 

           ปี พ.ศ. 2525  โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎าง  อาคารโรงฝกึงาน  1 หลัง เป็นเงิน  150,000 บาท ปี พ.ศ. 2526   ได๎รับงบประมาณสร๎าง
ถังน้ าฝน  แบบ ฝ.33   เป็นเงิน 35,000  บาท  และได๎รับงบประมาณกอํสร๎างสว๎มแบบ สปช. 106/26  4 ที่นั่ง  1 หลัง   เป็นเงิน  50,000  บาท   
 ปี  พ.ศ.2527 ได๎รับงบประมาณ  517,000 บาท เพ่ือสร๎างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 จ านวน 3 ห๎องเรียน 1 หลัง 
          ปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างเรือนเพาะช า แบบ พ.1   ราคา 17,415  บาท 1 หลัง และ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2533  ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างส๎วมแบบ  สปช.106/26   2 ที่นั่ง 1 หลัง   
 ปี พ.ศ.2539   คณะครูกรรมการโรงเรียน  และผู๎ปกครอง  ได๎รํวมกันสร๎างตํอเติมอาคารเรียนชั้นลํางของอาคารแบบ ป.1 
ข  เพ่ือใช๎เป็นห๎องเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  จ านวน  3  ห๎องเรียนโดยเทพ้ืนคอนกรีตกั้นฝาผนังด๎วยอิฐบล๏อคและกั้นห๎องด๎วยไม๎อัดคิด
เป็นเงิน   50,000  บาท   ได๎รับโอํงแดงส าหรับเก็บน้ าฝนความจุโอํงละ  2,000  ลิตร  จ านวน  6  โอํง   คิดเป็นเงิน  9,000  บาท 
          ปี พ.ศ.2540-2543  คณะครู  กรรมการโรงเรียน  ผู๎ปกครองได๎รํวมกันสร๎างปูายโรงเรียนเป็นคอนกรีต คิดเป็นเงิน 
40,000  บาท  ปี พ.ศ.2541    ได๎รํวมกันบริจาคเงินสร๎างรั้วคอนกรีตด๎านหน๎า  ความยาว  150  เมตร  คิดเป็นเงิน  50,000  
บาท  และสร๎างที่ล๎างมือ  ล๎างหน๎าแปรงฟัน ดื่มน้ า  ส าหรับนักเรียน  คิดเป็นเงิน  7,000  บาท  สร๎างสนามเด็กเลํนพร๎อม
อุปกรณ์  เครื่องเลํน 1  สนาม  คิดเป็นเงิน  30,000  บาท  นอกจากนี้ยังรํวมกันขุดเจาะบํอบาดาลเพ่ือน าน้ ามาใช๎ใน
การเกษตรของโรงเรียน  1  บํอ  คิดเป็นเงิน  25,000  บาท 
 ปี พ.ศ.2562 โรงเรียนได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียน สปช.104/26 งบประมาณ 2,697,000 บาท 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
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1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีประชากรประมาณ  716 คน 
บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ วัดเสาหิน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ งานบวชนาค  ประเพณีแตํงงาน  วันขึ้นบ๎านใหมํ  วันลอยกระทง งานประจ าปขีองวัด 
 2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 30,000 -50,000 บาทจ านวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว 4 คน 

3) โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการพัฒนานักเรียนตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่ก าหนด  เชํนการพัฒนา

มารยาทไทย การไหว๎ ระเบียบวินัย การด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจาก ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยเฉพาะการ 
การระดมทรัพย์เพ่ือน ามาใช๎ในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน  การจัดท ากิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถแสดงออกงานเป็นที่
ชื่นชมของชุมชน โรงเรียนอยูํใกล๎บริเวณวัด ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู๎น าชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการสนับสนุน
งบประมาณจ๎างครูให๎ครบชั้นเรียน ปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารประกอบตํางๆ  
          ข้อจ ากัด โรงเรียนมีครูไมํครบชั้นขาดแคลนครูที่มีความรู๎ด๎านวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
โรงเรียนจึงแก๎ไขปัญหาโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อทางไกลผํานดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม
และจัดหางบประมาณจ๎างครูให๎ครบชั้นเรียน 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  1) จ านวนบุคลากร 

    บุคลากร ผู๎บริหาร ครูผูส๎อน พนักงานราชการ ครูอัตราจ๎าง 

ปีการศึกษา 2562 1 4 0 4 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
    

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ประกาศนียบตัร

บัณฑิต 
ต่ ากวํา 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน(คน) 0 2 7 0 0 9 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแตํละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 1 15 
  2. ประถมศึกษา 3 25 
  3. ภาษาไทย 1 25 
  4.คณิตศาสตร์ 1 25 
  5.สาขาอ่ืนๆ (สอนประจ าชั้นเรียน)ทุกคนได๎ผํานการอบรมในวิชาที่สอนจาก
หนํวยงานต๎นสังกัดและมีประสบการณ์สอน 4 25 

รวม 9  25 
  6.ครูพิเศษภาษาอังกฤษ(ครูตํางชาตชิาวฟิลิปปินส์(จ๎างโดยงบชุมชนชวํยสนบัสนนุ) 1 4 
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3) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู๎ชํวย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครูคศ. 3 

ปีการศึกษา2562 0 0 
2(สํงผลงานแล๎ว 1คน 
ก าลังท าผลงาน 1คน) 

3 

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 จ านวน  94 คน 

ระดับชั้นเรียน อ.2 อ.3 รวมปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถม รวมทั้งหมด 

จ านวนห๎อง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 
เพศ ชาย 5 5 10 7 9 5 6 6 6 39 49 

หญิง 9 4 13 12 3 8 4 3 2 32 45 

รวม 14 9 23 19 12 13 10 9 8 71 94 

เฉลี่ยตํอห๎อง 14 9 11.5 19 12 13 10 9 8 11.83 11.75 
2) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 จ านวน  84 คน 

ระดับชั้นเรียน อ.2 อ.3 
รวม

ปฐมวัย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รวม
ประถม 

รวมทั้งหมด 

จ านวนห๎อง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 
เพศ ชาย 5 6 11 9 5 6 6 6 6 38 49 

หญิง 4 8 12 3 8 3 3 3 3 23 35 

รวม 9 14 23 1 13 9 9 9 9 61 84 

เฉลี่ยตํอห๎อง 9 8 11.5 12 13 9 9 9 9 10.17 10.5 
 

2) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2560 จ านวน 68 คน 

ระดับชั้นเรียน อ.2 อ.3 
รวม

ปฐมวยั 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถม รวมทั้งหมด 

จ านวนห๎อง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 
เพศ ชาย 4 5 9 3 4 6 6 6 5 30 9 

หญิง 5 3 8 7 3 3 3 3 2 21 29 
รวม 9 8 17 10 7 9 9 9 7 51 68 

เฉลี่ยตํอห๎อง 9 8 8.5 10 7 9 9 9 7 6.375 8.5 
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1.4  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1.4  ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 
1.4.1  ระดับการศึกษาปฐมวยัผลการประเมนิพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที ่3(ข้อมูลนักเรียน ณ 31 มีนาคม 2563) 

พัฒนาการ 
จ านวน
เด็กที่เข้า
ประเมิน 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 
  ดีมาก ด ี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 9 8 88.89 1 11.11     

ด้านอารมณ์และจิตใจ 9 8 88.89 1 11.11     

ด้านสติปัญญา 9 7 77.78 2 22.22     

ด้านสังคม 9 9 100 0 0     

สรุป 9 8 88.89 1 11.11     
 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ ดนตรี การงานฯ ภาษาอังกฤษ ท้ังหมด 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 
จ านว

น ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ ร๎อยละ 

ป.1 19 15 78.95 17 89.47 17 89.47 16 84.21 13 68.42 16 84.21 18 94.74 18 94.74 11 57.89 82.46 

ป.2 12 11 91.67 11 91.67 11 91.67 12 91.67 12 91.67 12 91.67 12 91.67 12 91.67 10 91.67 95.37 

ป.3 13 9 69.23 10 76.92 10 76.92 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 9 69.23 88.03 

ป.4 10 9 90.00 8 80.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 10 100 10 100 10 100 10 100 93.33 

ป.5 9 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 100 
ป.6 8 6 75.00 6 75.00 8 75.00 6 75.00 6 75.00 8 100 8 100 8 100 5 62.5 84.72 

รวมท้ังสิ้น 71 59 83.10 61 85.92 64 90.14 65 91.55 62 87.32 68 95..77 70 98.59 70 98.59 54 76.06 89.67 

 

2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน(ข้อมูลนักเรียน ณ 31 มีนาคม 2563) 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ด่ีเยี่ยม ดี ผําน ไมํผําน ด่ีเยี่ยม ดี ผําน ไมํผําน 

จ านวน 
ร๎อย
ละ จ านวน 

ร๎อย
ละ จ านวน 

ร๎อย
ละ จ านวน 

ร๎อย
ละ จ านวน 

ร๎อย
ละ จ านวน 

ร๎อย
ละ จ านวน 

ร๎อย
ละ จ านวน ร๎อยละ 

ป.1 19 15 78.95 3 8.33 1 5.26 0 
 

10 52.63 3 15.79 6 31.58   
ป.2 12 11 91.67 1 20.08     3 25 7 58.33 2 16.67   

ป.3 13 10 76.92 3 20.08     4 30.77 4 30.77 5 38.46   

ป.4 10 8 80 2 20     6 60 3 30 1 10   

ป.5 9 1 11.11 8 88.89     3 33.33 6 66.67     

ป.6 8 4 50 4 50     4 50 4 50     

รวมทั้งสิ้น 71 49 69.01  29.58 1 1.41 0  30 42.25 27 38.03 14 19.72 0 0 
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3) ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนักเรียน 5 ด้าน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน(ข้อมูลนักเรียน ณ 29 มีนาคม 2563) 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 5 ด๎าน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 

การสื่อสาร   การคิด   การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิต การใช๎เทคโนโลย ี กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

ผ่าน ไมํผําน ผ่าน ไมํผําน ผ่าน ไมํผําน ผ่าน ไมํผําน ผ่าน ไมํผําน ผ่าน ร๎อยละ ไม่ผ่าน ร๎อยละ 

ป.1 19 19  19  19  19  19  ป.1 19 19 100   

ป.2 12 12  12  12  12  12  ป.2 12 12 100   

ป.3 13 13  13  13  13  13  ป.3 13 13 100   

ป.4 10 10  10  10  10  10  ป.4 10 10 100   

ป.5 9 9  9  9  9  9  ป.5 9 9 100   

ป.6 8 8  8  8  8  8  ป.6 8 8 100   

รวม 71 71  71  71  71  71  รวม 71 71 100   
 

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/
สมรรถนะ 

การอํานออกเสียง การอํานรู๎เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
ผลตํางของคะแนนเฉลี่ย 

 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562  

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

86.15 67.54 81.50 73.6 69.66 69.77 79.87 68.60 75.63 +7.03 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

75.01 63.33 71 69.2 71.07 72.90 72.02 67.20 71.95 +4.75 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

73.34 65.70 67.49 69.52 71.17 72.51 71.46 68.44 70 +1.56 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

73.57 66.13 68.50 69.58 71.24 72.81 71.6 68.69 70.66 +1.97 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 แสดงจ านวนร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การอํานออกเสียง  การอํานรู๎เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

จ านวน 
คิดเป็นร๎อยละ 

จ านวน 
คิดเป็นร๎อยละ 

จ านวน 
คิดเป็นร๎อยละ 

( คน) ( คน) ( คน) 

16 88.89 16 88.89 15 83.33 

จ านวนนักเรียนที่เข๎ารับการประเมิน ทั้งหมด .......18...................คน   
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1.1.คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ปีการศึกษา 2561 - 2562   เปรียบเทียบระดับตํางๆ 

ที่ ระดบั 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เฉลีย่ทั้ง 3 ด้าน 

 ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

2560 2561 2562 ผลตําง 2560 2561 2562 ผลตําง 2560 2561 2562 ผลตําง 2560 2561 562 ผลตําง 

1 ระดับโรงเรียน 64.48 60   -4.48 56.73  56.78  +0.05  58.77 49.64    -9.13 60.00 55.47    -4.53 

2 ระดับเขตพื้นที ่ 53.01  52.46   -3.55 40.48  49.76   +9.28 45.76  48.57   +2.81 46.42  50.26   +3.84 

3 ระดับประเทศ 52.67  53.18   +0.51 37.75  47.19   +9.44 45.31  48.07   +2.76 45.25  49.48   +4.23 

 
1.2. ร๎อยละของจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 -2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ที่ ความสามารถ 
ร๎อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2560 ร๎อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561 ร๎อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 

ปรับปรุง พอใช๎ ปรับปรุง พอใช๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก 

1 ด๎านภาษา 14.28 14.28  -  37.50  -  37.50  62.50  -     

2 ด๎านค านวณ 
0.00 

42.85 

 - 

62.50 

 - 

62.50 

 25.00  12.5

0 

 

 

  

3 ด๎านเหตุผล 0.00 28.57  - 62.50  - 62.50  37.50  -     

รวมความสามารถทั้ง3ด๎าน     50.00  50.00 37.50     

ปี2561นักเรียนทั้งหมด 8 คนมีความสามารถด๎านภาษาระดับดีขึ้นไป 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.50 มีความสามารถด๎าน
ค านวณระดับดีขึ้นไป 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 มีความสามารถด๎านเหตุผลระดับดีขึ้นไป 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 มี
ความสามารถรวมทั้ง 3 ด๎าน ระดับดีขึ้นไป 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 50 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย 61 ภาษาอังกฤษ63 คณิตศาสตร์64 วิทยาศาสตร์65 คะแนนรวมเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 
ระดับจังหวัด 49.55 32.13 33.16 35.53 37.59 
ระดับโรงเรียน 44.67 30.42 43.33 35.04 38.37 

 
2)เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 

รายวิชา/ปี
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

2560 2561 2562 
ผลการพัฒนา 

ระหวํางปี 2561กับ2562 
ภาษาไทย 56.21 47.82 44.67 -3.15 
ภาษาอังกฤษ 41.67 30.00 30.42 +0.42 
คณิตศาสตร์ 51.67 35.00 43.33 +8.33 
วิทยาศาสตร์ 49.00 37.36 35.04 -3.32 
คะแนนรวมเฉลี่ย 49.64 37.55 38.37 +0.82 
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รายวิชา 
จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย61 6 1 16.67 
คณิตศาสตร์64 6 2 33.33 
วิทยาศาสตร์65 6 0  
ภาษาอังกฤษ 63 6 0  

เฉลี่ย 6 0.75 12.50 
 
แสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
( O-NET )ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลีย่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

รายวิชา 
จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 3 7 6 2 3 2 66.67 42.86 33.33 
คณิตศาสตร์ 3 7 6 2 2 6 66.67 28.57 100 
วิทยาศาสตร์ 3 7 6 1 4 3 33.33 57.143 50 
ภาษาอังกฤษ 3 7 6 1 1 3 33.33 14.29 50 

 
1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ห๎องสมุด 14 9 19 12 13 10 9 8 

2. ห๎องคอมพิวเตอร์ 14 9 19 12 13 10 9 8 

3. ห๎องประชุม 14 9 19 12 13 10 9 8 

4. สวนเศรษฐกิจพอเพียง 14 9 19 12 13 10 9 8 

5. สนามกีฬา 14 9 19 12 13 10 9 8 

6. ห๎องอาหาร 14 9 19 12 13 10 9 8 

7. ท าปุ๋ยหมักจาก หนํวยงาน กฟผ. 14 9 19 12 13 10 9 8 

8. อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14 9 19 12 13 10 9 8 

9. การเรียนรู๎กฎหมายจราจรและตํอต๎านยาเสพติด 
ครู DARE 

     10 9 8 
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จ านวนนักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ 
อ.
1 

อ.
2 

ป.
1 

ป.
2 

ป.
3 

ป.
4 

ป.
5 

ป.
6 

1. วัดเสาหิน 14 9 19 12 13 10 9 8 

2. วัดเนินกระชาย 14 9 19 12 13 10 9 8 

3.ศูนย์สินค๎า OTOP ชุมชน หมูํ 9 ปุาแฝก 14 9 19 12 13 10 9 8 

4.องค์การบริหารสํวนต าบลไกรใน 14 9 19 12 13 10 9 8 

5. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลไกรใน      10 9 8 

5. โรงเรียนไกรในรัชมังคลาภิเษก      10 9 8 

6.สนามกีฬากลางองค์การบริหารสํวนต าบลไกรใน 14 9 19 12 13 10 9 8 

7. โรงเรียนบ๎านหนองบัว อบรมธรรมมะ      10 9 8 

8. คํายลูกเสือชั่วคราว อบต.ไกรใน      10 9 8 

8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 14 9 19 12 13 10 9 8 

9. วํายน้ าโรงเรียนบ๎านดง อ าเภอบางระก าจังหวัดพิษณุโลก        8 

10. อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ(ร.ร. บ๎านหนองเสาเถียร)        8 

11. ชุมนุมลูกเสือส ารองอ าเภอกงไกรลาศ อบต.ดงเดือย     13    

12. อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมเครือขํายโรงเรียนอรุโณทัย     13   8 

13. ตลาดนัดชุมชนบ๎านเสาหิน หมูํ 8 ไกรใน 14 9 19 12 13 10 9 8 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 2,697,000  
- เงินนอกงบประมาณ 
  - งบเงินอุหนุน 
  - งบอุดหนุนอาหารกลางวัน 
  - งบรายได๎สถานศึกษา 

 
168,668 
187,720 
15,500 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      371,888 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา สูํความเป็นสากล  บนวิถีไทย  ก๎าวไปตามแนวพระราชด าริ 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดเสาหิน รํวมกับชุมชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูํโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ภายใน

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
พันธกิจ ๑. สํงเสริมผู๎เรยีนให๎มีทักษะการเรยีนรู๎ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่๒๑ 

๒. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๓. สํงเสริมพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโดยเน๎นการมีสํวนรํวม ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. สํงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจดัการศึกษาและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. สํงเสริมและสนับสนุนระบบงานประกันคุณภาพให๎เกิดความเข๎มแข็งสูํโรงเรียนมาตรฐาน 
๖. สํงเสริมผู๎เรียนให๎สามารถน๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอในการด าเนินชีวิตรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น 

เปูาหมาย 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทดสอบวัดระดับชาติผู๎เรียนให๎สูงขึ้น 
2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะ การอํานออกเขียน สื่อสาร และคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตํละดับชั้น 
3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและแก๎ปัญหา 
4. เพ่ือให๎สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมและยึดโยงบริบทของชุมชนและ
ท๎องถิ่นและมีการวัดผลประเมินผลอยํางเป็นระบบสร๎างความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเลื่อมล้ า 
5. เพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพมีทักษะชีวิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีคํานิยมหลักของคนไทย12 ประการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตเป็นผู๎น าที่ดีของสังคม 
6. เพ่ือผู๎เรียนให๎สามารถน๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอใช๎ในการด าเนินชีวิตและน าความรู๎ถํายทอดตํอชุมชน
ท๎องถิ่นและผู๎น าที่ดีของสังคม   
7. เพ่ือให๎สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีกระบวนการที่ชัดเจน 
8. เพ่ือให๎สถานศึกษามีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่ดี 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์
หรือกล
ยุทธ์ 

ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาการด าเนินการตามประกันคุณภาพภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูํการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

เอกลักษณ์ ยิ้มใสไหว๎สวย 
อัตลักษณ์ เด็กดี  มีวินัย ใฝุคุณธรรม น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยํางที่ดี มาตรฐานด๎าน ระดับการศึกษา 
1. โรงเรียนสุขบัญญัติ แหํงชาติ คุณภาพผู๎เรียน ปฐมวัย-ประถมศึกษา 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
โรงเรียนและคร ู

ชื่อผู๎รับรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนํวยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

1.โรงเรียนวัดเสาหิน โรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติดีเดํน จังหวัด ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสุโขทัย 

 

2.โรงเรียนวัดเสาหิน มีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)การสร๎าง
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

3.นายธณวัฒน์ พุดจาด ครูดี ครูผู๎ทรงคุณธรรม สกสค. จังหวัด
สุโขทัย 

 จังหวัด 
 

ส านักงานสางเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสุโขทัย 

 

4.นางบรรจง สุทธการ ครูดีประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

5.นางธนวัลย์ โทนทอง ครูผู๎สอนนักเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

6.นางบรรจง สุทธการ 
  นางธนวัลย์ โทนทอง 

ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทยระดับชั้น ป.1 - 3 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

7.นางบรรจง สุทธการ 
  นางธนวัลย์ โทนทอง 

ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทยระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

8.นางบรรจง สุทธการ 
  นางธนวัลย์ โทนทอง 

ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแขํงขันตํอ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

9.นายนันทวัฒน์ พรมบาง 
  นางสาวนวพร ส าร ี

ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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ชื่อผู๎รับรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนํวยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

11.นางสาวสุพัตรา บัวเรือง ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแขํงขันการคัด
ลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

12.นางธนวัลย ์โทนทอง 
    นายยุทธพงษ์ อยูํปูอม 

ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแขํงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

13.นายยุทธพงษ์ อยูํปูอม ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - 3 

กลุํม
เครือขําย 

กลุํมเครือขํายโรงเรียนอรุโณทัย  

14.นายยุทธพงษ์ อยูํปูอม ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - 6 

กลุํม
เครือขําย 

กลุํมเครือขํายโรงเรียนอรุโณทัย  

15.นางวัฒณา กันทะวงค์  
   นายติณณภพ ดอกทับทิม 

ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแขํงขันฉีกตัดปะกระดาษ 
ระดับปฐมวัย 

กลุํม
เครือขําย 

กลุํมเครือขํายโรงเรียนอรุโณทัย  

 
นักเรียน 
ชื่อผู๎รับรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนํวยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

1. เด็กชายพีรพันธ์ พรมศรี 
 

เข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

2. เด็กหญิงเกศกนก บัวเชื่อม 
  เดก็ชายนัดตการณ์ ปลอมรัมย์ 

รางวลัระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ป.1 - 3 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

7. เด็กหญิงนิธิมา สุขแท๎ 
    เด็กชายณัฐกฤต เผือกแดง 

รางวลัระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

8. เด็กหญิงธรรมรัตน์ อิ่มหน า 
   เด็กชายศุภกฤต แสนสีสงฆ์ 

รางวลัระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

9. เด็กชายธันวา ลือเฟ่ือง 
   เด็กชายพัสกร โฉมพํุม 
   เด็กชายวีภัทร ศรีนิล 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแขํงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show)
ระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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ชื่อผู๎รับรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนํวยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

11. เด็กหญิงรฎาพร สุขแท๎ รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแขํงขันการคัดลายมือ
สื่อภาษาไทยระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

12. เด็กชายธวชัชัย ขลิบผา 
     เด็กชายธนกรณ์ พยอม 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 - 6 

เขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

13. เด็กชายรองเพชร ทองเดช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - 3 

กลุํม
เครือขําย 

กลุํมเครือขํายโรงเรียน
อรุโณทัย 

 

14. เด็กชายทรงกลด พยอม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - 6 

กลุํม
เครือขําย 

กลุํมเครือขํายโรงเรียน
อรุโณทัย 

 

15.เด็กชายพณิชพล มลิลา 
    เด็กหญิงณัชชา จันทร์แปูน 
    เด็กชายธนภัทรสนเจียม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันฉีก
ตัดปะกระดาษ ระดับปฐมวัย 

กลุํม
เครือขําย 

กลุํมเครือขํายโรงเรียน
อรุโณทัย 

 

16. เด็กชายศุภกฤต แสนสีสงฆ์ 
     เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์เงิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาเปตอง 

อ าเภอ 
 

ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอ 
กงไกรลาศ 

 

17. เด็กชายพีรพันธ์ พรมศรี 
 เด็กชายพีรพัฒรัชพล เอมสรรค์  
 เด็กชายอดิศรณ์ นะรากรณ์ 
 เด็กชายธนวัฒน์ อ่ิมเอบ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาฟุตบอลชาย 

อ าเภอ ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอ 
กงไกรลาศ 

 

18. เด็กชายธันวา ลือเฟ่ือง 
      

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาฟุตซอลชาย 

อ าเภอ ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอ 
กงไกรลาศ 

 

19. เด็กหญิงณัฐธิดา แจ๎งแก๎ว 
     เด็กธรรมรัตน์ อิ่มหน า 
      

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 

อ าเภอ ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอ 
กงไกรลาศ 
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6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปีที่ได๎รับ
รางวัล 

หนํวยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

1. มีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)การสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. ผํานการประเมินกิจกรรมโรงเรยีนดีต๎องมีที่ยืน ระดับ 1 ดาว โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
3. รางวลัเหรียญเงนิกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชัน้ ป.4 – ป.6 
4. รางวลัเหรียญเงนิกิจกรรม การโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชัน้  ป.4 – ป.6  
5.  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น  ป.1 – ป.3 
6. รองชนะเลิศการแขํงขันการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น  ป.4 – ป.6 
7. รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
8. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น  ป.4 – ป.6 

2561 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

 

 

 

ชื่อรางวัล 
ปีที่ได๎รับ
รางวัล 

หนํวยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมาย
เหตุ 

1.โรงเรียนที่มีคะแนนสูงกวําระดับประเทศทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
2.โรงเรียนต๎นแบบในการสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรม การแขํงขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
4. รางวลัเหรียญเงนิ กิจกรรม การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดับชั้น ป.1- ป.6 
5.รางวัลเหรียญทองกิจกรรม การประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ป.1– ป.3 
6. เข๎ารํวมกิจกรรม การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ป.4 – ป.6 
7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแขํงขันคิดเลขเรว็ ระดับชั้น  ป.1 – ป.3 
8.รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรม การแขํงขันศิลป์สร๎างสรรค์ ระดับชั้น  ป.1 – ป.3 

2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

 

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไมํมี 
1.สร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผูป๎กครองและชุมชนเพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะที่ส าคัญตํางๆเชํนทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะทางสังคม 

  

2. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎องผํานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
3. เรียนภาษาไทยเน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู๎วิชาอ่ืน   
4.การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช๎ในการสื่อสาร   
5.สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทลัเพื่อการเรียนรู๎และใช๎ดิจิทลัเป็นเครื่องมือการเรยีนรู๎   
6. การจัดการเรียนการสอนทีส่ํงเสริมการคดิวิเคราะหด์๎วยวิธีการ Active Learning   
7. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
8. การพัฒนาครูให๎มีความช านาญในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 

1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (กรณีที่โรงเรียนมีผลการประเมินในรอบท่ีสาม) 

  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ ที่ได๎ 

กลุํมตัวบํงชี้พ้ืนฐาน       

ตัวบํงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย 5 4.5 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5 4 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย 5 4 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาด๎านสติปัญญาสมวัย 10 8 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป 10 8 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 35 35 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15 13 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.51 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์       

ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2.5 2.5 ดีมาก 

   และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจัดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น  
2.5 2.5 ดีมาก 

   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม       

ตัวบํงชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.5 2.5 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสงํเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรปู 

2.5 2 ดี 

คะแนนรวม 1 90.51 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)   

 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 90.51 คะแนน  - มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5 ปี) 

           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     1) เด็กควรได๎รับการพัฒนาให๎รู๎จักความมํุงมั่นตั้งใจในการท ากิจกรรมมากขึ้นในกลุํมเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย
ครูควรจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และมอบหมายงานให๎ท าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม เชํนการวาดภาพ ระบายสี การฉีก 
ตัด ปะ และให๎ขวัญก าลังใจแกํเด็กที่ท างานส าเร็จ 
  2) เด็กควรได๎รับการฝึกฝนให๎เคารพสิทธิของผู๎อ่ืนและการปฏิบัติตามกฎของห๎องเรียนและสถานศึกษามาก
ขึ้น โดยก าหนดให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมในกติกา ให๎มีหัวหน๎ากลุํมดูแลและรายงานให๎ครูทราบ เชํน การเลํนในห๎องเรียน  การเข๎าแถว  
เดินแถว การรอคอยให๎เพ่ือนเลํนของเลํนตามล าดับกํอนหลัง มีการฝึกทักษะ ในการเคารพในสิทธิของผู๎อ่ืน โดยให๎รู๎จักการ
กลําวขอโทษเมื่อท าผิด  รู๎จักการอดทนรอคอยในภาวะตํางๆ เชํน รอคอยในการใช๎สิทธิของสํวนรวม เชํน การเลํนของเลํน 
การรับประทานอาหารและดื่มนม 
    3) เด็กควรได๎รับการสํงเสริมทักษะในการเขียนเพ่ือสื่อความหมายให๎มากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสี  การปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ  การเลําเรื่องนิทาน เลําประสบการณ์หน๎าชั้น เรียน ควรให๎ค าแนะน าในการใช๎
ภาษาท่ีถูกต๎อง ใช๎แบบฝึกให๎เด็กขีดเขียนอักษรตํางๆ และสัญลักษณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวมในงานบริหารวิชาการในสํวน
ของการพัฒนาสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นให๎ตํอเนื่องทุกปี และรํวมในการพัฒนางานบริหารงานบุคคล การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู  สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎แบบบูรณาการ เพ่ือแก๎ปัญหาครูไมํครบชั้น และ
จัดหาที่พักรอของผู๎ปกครองที่มารอรับเด็ก พร๎อมมุมการเรียนรู๎ที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ไว๎บริการ 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ดีอยูํแล๎ว  แตํควรจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
เด็กเป็นรายบุคคลมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์อยํางอิสระ ผํานงานศิลปะ  การเต๎นประกอบ
จังหวะ การปั้นดินน้ ามัน ตํอบล็อก การเลํนเกมนันทนาการตํางๆ มีการจัดชํวงเวลาท๎ายของกิจกรรม ให๎เด็กได๎สร๎างผลงาน
ของตนเองตามความคิดและจินตนาการของตนเอง หลังจากท างานที่ครูมอบหมายเสร็จทุกครั้ง 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีอยูํแล๎ว แตํควรสํงเสริมให๎บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให๎มากขึ้น และเปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
เสนอแนะและรํวมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานมากข้ึน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
น้ าหนัก คะแนน ระดับ

คุณภาพ คะแนน ที่ได๎ 

กลุํมตัวบํงชี้พ้ืนฐาน       

ตัวบํงชี้ที่ 1 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 10 9.74 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 10 9.57 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 3 นักเรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10 8.01 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 4 นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และมีจิตสาธารณะ 10 7.37 พอใช๎ 

ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 20 9.75 พอใช๎ 

ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 10 8 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 4.3 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัดเป็นไป
ตามกฎกระทรวง 

5 4.5 ดีมาก 

กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์       

ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดนํที่สํงผลสะท๎อนเปน็เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5 5 ดีมาก 

กลุํมตัวบํงชี้มาตรฐานสํงเสริม       

ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5 5 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและรักษามาตรฐาน 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5 4 ดี 

คะแนนรวม 100 80.24 ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 80.24คะแนน คะแนน 

 - มีคุณภาพระดับ  ดี 

ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ¨  ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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2.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับ ระดับปฐมวัย  
     ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก : ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดีเลิศ 
     1.  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองมีดังนี้ 
 1.1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
  เด็กที่มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ผํานเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา
ก าหนดจ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96 เนื่องจากโรงเรียนวัดเสาหินให๎เด็กได๎รับประทานอาหารถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
ด่ืมน้ าที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ครบ 5 หมูํ ในปริมาณเหมาะสม มีการชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เด็ก
ได๎รับการตรวจสุขภาพจากครู อสม.และจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ออกก าลังกายหน๎าเสาธงกํอนเข๎าเรียนทุกวัน เลํนกีฬา
ตามความสามารถ เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสี กีฬากลุํม กีฬาอ าเภอ เด็กมีความรู๎ ไมํเป็นโรคติดตํอในชุมชน โรคติดตํอจากการ
อยูํรํวมกัน ไมํเกิดอุบัติเหตุ ไมํติดยาต๎านยาเสพติด มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง การแตํงกาย สิ่งของเครื่องใช๎ รํางกายสะอาด  
  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ผํานเกณฑ์การประเมิน
ที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96 โรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
สํงเสริมให๎เด็กมีการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กแข็งแรงได๎คลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน ให๎เด็กได๎เคลื่อนไหว
รํางกาย การทรงตัว การประสานสัมพันธ์ระหวํางมือกับสายตา การกะระยะ โดยจัดกิจกรรมตํางๆ ให๎เด็กได๎ปฏิบัติ เชํน การ
เดินตํอเท๎าไปข๎างหน๎าเป็นเส๎นตรงไมํกางแขน การกระโดดอยูํกับที่ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง รับลูกบอลโดยใช๎ทั้ง 2 มือ การใช๎
กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส๎นตรง การเขียนรูปตามแบบ ร๎อยวัสดุที่มีรูขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 ซม.การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง การเคลื่อนไหวตามค าสั่ง การเลํนเครื่องเลํนสนาม การเลํนกีฬากลางแจ๎ง(ภาคสนาม) การเลํนมุมประสบการณ์
ตํางๆ การเลํนเกม การเลํนกีฬาพ้ืนบ๎าน การโยนบอล รับบอล การวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง การลอดหํวง การเดินทรงตัวบนล๎อยาง 
การอ๎ุมบอลวิ่งอ๎อมหลัก การกระโดดข๎ามสิ่งกีดขวาง การวิ่งผลัด การโยนบอลลงตะกร๎า การวิ่งซิกแซ็ก เด็กได๎ออกก าลังกาย
หน๎าเสาธงกํอนเข๎าเรียนทุกวัน จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เลํนกีฬาตามความสามารถ การแขํงขันกีฬาสี กีฬากลุํม กีฬาอ าเภออ าเภอ 
เด็กได๎รับเกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแขํงขันกีฬากลุํม กีฬาระดับอ าเภอ  
  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยผํานเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาก าหนด
จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96 ครูมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สํงเสริมให๎เด็กมีการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดประสบการณ์สํงเสริมให๎เด็กมีสุขนิสัยที่ดี เด็กได๎รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก าลังกาย นอนหลับพักผํอนเป็น
เวลาและปฏิบัติตนให๎มีความปลอดภัยอยูํเสมอ เด็กรู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไมํเป็นอันตรายตํอรํางกาย เด็ก
รับประทานผักและผลไม๎ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน น้ าอัดลม เด็กดื่มนมทุกวัน เด็กปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ล๎างมือ
กํอนรับประทานอาหารและหลังการใช๎ห๎องน้ า เด็กแปรงฟันอยํางถูกวิธีหลังรับประทานอาหาร เด็กดูแลสุขภาพรํางกายของ
ตนเอง ครู อสม. เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลให๎ความรู๎ โรงเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดสุโขทัย 
โครงการสุขบัญญัติแหํงชาติ จาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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  เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายผํานเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน 20 คน คิด
เป็นร๎อยละ 86.96 โรงเรียนมีการก าหนดกฎ กติกา ข๎อตกลงในการดูแลตนเองให๎ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย เด็กมีสํวน
รํวมในการตกลง สังเกตและปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยจากอันตรายตํางๆ ครู อสม. เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลให๎
ความรู๎ รํวมรณรงค์ตํอต๎านสิ่งเสพติด ก าจัดลูกน้ ายุงลาย การปฏิบัติตนตามกฎจราจร จัดครูคอยรับสํงนักเรียนหน๎าโรงเรียน 
จัดหา ซํอมแซม อุปกรณ์ สนามเด็กเลํนให๎มีความปลอดภัย สะดวก พร๎อมใช๎งานอยูํตลอดเวลา ไมํมีจุดที่เป็นอันตราย จัดปูาย
นิเทศให๎ความรู๎แกํเด็กเกี่ยวกับโรคติดตํอในชุมชน โรคติดตํอจากการอยูํรํวมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได๎ในชีวิตประจ าวัน  
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินพัฒนาการด้านร่างของเด็กปฐมวัย ได้แก่ สมุดบันทึกพัฒนาการ
นักเรียนปฐมวัย สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกน้ าหนักสํวนสูง บัตรสุขภาพ รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายงาน
กิจกรรมอาหารกลางวัน รายงานกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ รายงานกิจกรรมกีฬา รายงานโครงการสุขบัญญัติแหํงชาติ โลํรางวัล 
รองชนะเลิศการประกวดโครงการโรงเรยีนสุขบัญญัติแหํงชาติ ระดับจังหวัด จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

โครงการที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
   -กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพนักเรียนด๎านรํางกาย  
  - ชั่งน้ าหนักวัดสํวนสูงตรวจสอบความสมสํวนของรํางกาย 
   -กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ ๔ ด๎านปฐมวัย 
   - กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ 
   - กิจกรรมกีฬาสี กีฬากลุํม 
   - จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน 
   - กิจกรรมให๎เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
2. โครงการอาหารกลางวัน 
   - จัดรายการอาหารถูกหลักโภชนาการ 
   - จัดภาชนะท่ีสะอาดปลอดภัย 
2.โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ  

1.เด็กระดับชั้นปฐมวัยทั้ งหมด 23 คนมีพัฒนาการด๎าน
รํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได๎เหมาะสมกับชํวงวัยผลการประเมินผํานเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96  
2. เด็กร๎อยละ 100ได๎รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
อาหาร ผัก ผลไม๎ 
3. เด็กปฐมวัยจ านวน 20 คิดเป็นร๎อยละ 86.96 เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
4. เด็กปฐมวัยจ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96 รู๎จักดูแล
ความปลอดภัย 
4. โรงเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขันการประกวด
โรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ  ระดับจังหวัดสุ โขทัยจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมรู๎จักยับยั้งชั่ง อดทน
อดกลั้นผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณ์สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ ครูจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ ทั้ง 6 กิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ กิจกรรมเลํนตามมุม กิจกรรมการเลํนกลางแจ๎ง เกมการศึกษา โดยจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ผํานการเลํน รํวมกันก าหนดข๎อตกลงเรื่องการปฏิบัติตนกัน ชื่นชมยินดีเมื่อเด็กปฏิบัติได๎ดี ให๎ค าแนะน าเมื่อเด็กปฏิบัติตนไมํ
เหมาะสมโดย เด็กสังเกตพฤติกรรมของตนเอง เด็กเข๎ารํวมประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู๎จักทดแทนบุญคุณพํอ 
แมํ  ครู เข๎ารํวม กิจกรรมเข๎าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ นั่งสมาธิ  เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท าให๎เด็ก
มีความอดทนอดกลั้น รู๎จักยับยั้งชํางใจ รําเริง ยิ้มแย๎มแจํมใส  
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  เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
จ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.30  ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการให๎เด็กน าเสนอผลงาน เพ่ือนแสดงความคิดเห็นติชม
ผลงาน ฝึกให๎เด็กยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน เด็กกลําวขอบคุณ ยอมรับและปรับแก๎เด็กแลกเปลี่ยนผลงานประเมินผล
งาน เด็กแสดงสีหน๎าทําทางชื่นชม ยินดีเมื่อเพ่ือนท าได๎ดี 
  เด็กมีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 
86.96 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ การเลํา
นิทาน การเลํากิจวัตรประจ าวัน การพูดบรรยายภาพ เด็กได๎พูดหน๎าชั้นเรียน เลําผลงานของตนเอง เด็กได๎แสดงออกในงานวัน
ส าคัญตํางๆของโรงเรียน การเลําภาพ เด็กแสดงออกได๎เหมาะสมตามสถานการณ์ ครูชื่นชมยินดีเมื่อเด็กแสดงออกได๎เหมาะสม
ตามสถานการณ์ ให๎ค าแนะน าเม่ือนักเรียนแสดงออกไมํเหมาะสม 
  เด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ อดทนใน
การรอคอย ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 20 
คน คิดเป็นร๎อยละ  86.96 ทั้งนี้เพราะโรงเรียนมีการก าหนดหลักคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม 12 ประการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให๎ได๎เด็กปฏิบัติตนตาม มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมคํานิยม 12 ประการ ครู
ปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สํงเสริมให๎เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดี
งาม ฝึกเด็กให๎ความรับผิดชอบโดยแบํงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ การท างานรํวมกับเพ่ือนๆ เก็บของได๎น าสํงครูไมํน าเป็นของตนเอง 
มีการก าหนดข๎อตกลงวินัยมารยาทในการปฏิบัติตนในสังคมทั้งในและนอกห๎องเรียน การรู๎จักการรอคอย การมากํอนหลัง การ
เข๎าแถวสํงงาน การเข๎าแถวรับอาหาร การไมํแซงคิว ชื่นชมยินดีเมื่อเด็กปฏิบัติตนได๎ดี  ให๎ค าแนะน าเมื่อเด็กปฏิบัติตนไมํ
เหมาะสม เด็กปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  เด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 21 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 91.30 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีกระบวนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎แสดงออกผํานศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว แสดงทําทาง ประกอบเพลงจังหวะดนตรี เชํน การวาดภาพ การฉีกตัดปะ การปั้นดินน้ ามัน การร๎อง เลํน 
เต๎น ร าประกอบจังหวะ ดนตรี และเสียงเพลง เด็กได๎แสดงในกิจกรรมวันส าคัญตําง เชํน งานวันแมํ งานวันเด็ก วันศิษย์เกําคืนสูํ
เหย๎าเสาหิน งานผ๎าปุาเพ่ือการศึกษา งานวัดในเขตบริการของโรงเรียน ทั้งวัดเสาหิน วัดเนินกระชาย งานวันลอยกระทง และงาน
ผ๎าปุาของวัด งานแสดงนิทรรศการผลงาน  
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย ได้แก่สมุด
บันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน รายงานโครงการสุข
บัญญัติแหํงชาติ รายงานโครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรายงานกิจกรรม
สํงเสริมสุขภาพ รายงานกิจกรรมกีฬา โลํรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงการโรงเรียนสุขบัญญัติ แหํงชาติจังหวัด จาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

โครงการที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
   -กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพนักเรียนด๎านอารมณ์ จิตใจ 
   -กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ ๔ ด๎านปฐมวัย 

1.เด็กระดับชั้นปฐมวัยทั้ งหมด 23 คนมีพัฒนาการด๎าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎เหมาะสม
กับชํวงวัยผลการประเมินผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดทั้งหมด 
20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96 
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โครงการที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ ผลการด าเนินงาน 
  - กิจกรรมเวทีหนูน๎อยคนเกํง 
  - กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ 
2.โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ 
3. โครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
    -กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2. เด็กปฐมวัย จ านวน 23 คนคิดเป็นร๎อยละ 100 สามารถ
แสดงบนเวทีในกิจกรรมงานตํางๆของโรงเรียนและชุมชน 

 

 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ผํานเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดจ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.30 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมตามแผนการ
จัดประสบการณ์ให๎เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให๎เด็กมีวินัยในตนเอง แตํงตัว 
รับประทานอาหารเองได๎ ใช๎ห๎องน้ าห๎องส๎วม เก็บของเลํนของใช๎เข๎าที่ได๎ด๎วยตนเอง เข๎าแถวตามล าดับกํอนหลังได๎  ใช๎ของ
อยํางประหยัด และพอเพียง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชั้นเรียนและโรงเรียน 
  เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 21 คน
จ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.30 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให๎เด็กมีการดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เด็กมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียน ที่บ๎านและชุมชน ทิ้งขยะได๎
ถูกที่ เด็กปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน(เด็กดี  มีวินัย ใฝุคุณธรรม น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เข๎ารํวมกิจกรรมจิต
อาสา มีจิตสาธารณะ เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 23 คนคิดเป็นร๎อยละ 100 ครู
ปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให๎เด็กปฏบิัติตนเป็นผูม๎ีมารยาทตามวัฒนธรรมและรักความเป็นไทย 
เด็กปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน(ยิ้มใส ไหว๎สวย) มีการสังเกตพฤติกรรมเด็ก ทั้งการพูด การท าความเคารพ การเดิน การยืน การนั่ง ขณะที่
อยูํกับเพ่ือนและผู๎ใหญํ แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กท าได๎ ให๎ค าแนะน าเมื่อเด็กมีพฤติกรรมไมํเหมาะสม มีกิจกรรมน๎องเพ่ือนพีไหว๎กันทุกเช๎าหน๎า
เสาธง เด็กมีการกลําวขอบคุณเมื่อผู๎ท าสิ่งๆ ดีใช๎หรือมอบของให๎และขอโทษเมื่อตนเองท าผิด เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงยืนตรงและรํวมร๎อง
เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
  เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 22 คนคิดเป็นร๎อยละ 95.65 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหิน มี
การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให๎เด็กอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข เด็กรํวมกันตั้งกฎกติกาข๎อตกในการอยูํรํวมกัน 
การเลํนและการท างานเป็นทีม ท าให๎เด็กยอมรับความเหมือนและความแตกตํางระหวํางบุคคล เด็กเลํนและท ากิจกรรมรํวมกับเด็กที่
แตกตํางจากตนได๎ เด็กเลํน ท างานรํวมกับเพ่ือนเป็นกลุํมได๎ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎อ่ืน ยิ้มแย๎มทักทาย ปฏิบัติตนเป็นผู๎น าผู๎ตามที่ดี มี
ความประนีประนอม ไมํใช๎ความรุนแรง ไมมํีการทะเลาะวิวาท 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ได้แก่  สมุดบันทึก
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน รายงานโครงการสุขบัญญัติ 
แหํงชาติ รายงานโครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ บันทึกผลหลังแผนการจัดประสบการจัดประสบการณ์และ
แผนการจัดประสบการจัดประสบการณ์ รายงานกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
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โครงการที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคม ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
  - กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีท๎องถิ่น 
 - กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
   -กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งด๎านสังคม  
   -กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ ๔ ด๎านปฐมวัย 
   - กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ 
3. โครงการคํายกิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
3.กิจกรรมการปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

1.ปฏิบัติตนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงได๎เหมาะสมกับวัยโดยรวม
ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปทั้งหมด 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.30   
2.เด็กระดับชั้นปฐมวัยทั้งหมด 23 คน มีพัฒนาการด๎านสังคม 
มีการชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได๎อยําง
เหมาะสมผลการประเมินผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดทั้งหมด 
21 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.30   
3. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 14 คนคิดเป็นร๎อยละ 
100 ได๎เข๎ารํวมเข๎าคํายกิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย
ประเทศไทย 

   
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
ผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดจ านวน 20 คนคิดเป็นร๎อยละ 86.96 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดประสบการณ์ให๎เด็กใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับวัย มีการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เด็กฟังและเลําเรื่องที่ฟังได ๎มีการสนทนาโต๎ตอบเรื่องที่ฟัง
ได๎ เด็กอํานภาพ สัญลักษณ์และเลําเรื่องได๎อยํางตํอเนื่อง เด็กฟังนิทาน เรื่องราว ค าสั่งแล๎วปฏิบัติตามได๎ แสดงทําทางสนใจขณะที่ฟัง 
ไมํพูดแทรก  กิจกรรมเลําเรื่องหน๎าชั้นเรียน 
  เด็กมีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดจ านวน 20 คนคิดเป็นร๎อยละ 86.96 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหิน มีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให๎เด็กมี
เจตคติตํอการเรียนรู๎ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสมกับวัย เด็กมีการซักถามสัญลักษณ์และตัวหนังสือที่
พบเห็น เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความกระตือรือร๎น ค๎นหาค าตอบข๎อสงสัยตามวิธีการได๎ ใช๎ค าถาม “ที่ไหน ท าไม”ในการหา
ค าตอบได๎ มีกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กเกิดความสงสัยและพยายามค๎นหาค าตอบ 
  เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน จ านวน 20 คนคิดเป็นร๎อยละ 
86.96 ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให๎เด็กมีความสามารถในการคิดแก๎ปัญหา
พ้ืนฐาน ท าให๎เด็กบอกลักษณะและสํวนประกอบของสิ่งตํางๆได๎ เด็กจับคูํเปรียบเทียบความแตกตําง ความเหมือนของสิ่งของ
ที่สังเกตได๎ เด็กจ าแนกกลุํมและจัดกลุํมสิ่งตํางๆได๎  เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ ระบุสาเหตุ ผล คาดเดาสิ่งที่เกิดได๎ 
ตัดสินใจ ระบุปัญหาและแก๎ปัญหาได๎ เด็กเข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย ท าให๎เด็กได๎ทดลอง สังเกต 
คิดสร๎างสรรค์ รู๎จักแก๎ปัญหา มีกิจกรรมโครงงาน ท าให๎เด็กกล๎าซักถามเพ่ือหาค าตอบ 
  เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ และใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 21 คนคิดเป็นร๎อยละ 91.30  ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหิน มีการ
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให๎เด็กมีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ ศิลปะ
ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เชํน การประดิษฐ์หมวกวิเศษ หน๎ากากสัตว์ พัดมือถือ การ์ดวันคริสต์มาส การ์ดวันปีใหมํ การ์ดวันแมํ ท าให๎
เด็กได๎พัฒนากระบวนการคิดสร๎างสรรค์ผลงานตามคิดและจินตนาการ 
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  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ได้แก่สมุดบันทึก
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพผู๎ เรียน  โครงการบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย บันทึกผลหลังแผนการจัดประสบการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการจัด
ประสบการณ์ รายงานกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 

โครงการที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
  - กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา 
  - กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ 
 
2. โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
  -กิจกรรมโครงงานกล๎วยชิมจัง(กิจกรรมผสมผสานระหวําง
ชุมชน กิจกรรมSTEMAและหลักการวิทยาศาสตร์ 
 

1. เด็กระดับชั้นปฐมวัยทั้งหมด 23 คนมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา 
สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสม
กับชํวงวัย เด็กมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.96 
3. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 14 คนเข๎ารํวมกิจกรรมคําย
กิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย คิดเป็นร๎อยละ 100 
4. เด็กปฐมวัยเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์
น๎อย ประเทศไทย คิดเป็นร๎อยละ 100 
5. โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ชื่อโครงงานกล๎วยชิมจัง ระดับชั้นปฐมวัย จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีมารยาทดี ไหว๎สวย มีระเบียบวินัย ตามอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของ  

- ควรสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมใน แผนการจัด
ประสบการณ์ และสํงเสริมให๎เด็กมีความคิดรวบยอด 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      - กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านสติปัญญา กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเอง  : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
1. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนมีดังนี้ 
 1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดเสาหินมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ที่ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มี
พัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน ท๎องถิ่น 
การปฏิรูปการศึกษา นโยบายการศึกษาชาติ มีการพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนทั้ง4 ด๎าน มีการออกแบบจัดประสบการณ์
ที่เตรียมความพร๎อมและไมํเรํงรัดวิชาการ มีการจัดประสบการณ์ตามล าดับพัฒนาการ มีการประชุมและให๎ครูผู๎สอนทุกคนท า
ความเข๎าใจ ทบทวนแนวคิด ปรัชญา หลักการ จุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา น าหลักสูตรมาวิเคราะห์ปรับปรุงให๎เหมาะสม
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กับวัยของเด็กและบริบทของโรงเรียน ท าโครงสร๎างหลักสูตร ก าหนดหนํวยการเรียนรู๎ตลอดปีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน๎นการเรียนรู๎ผํานการเลํน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)
เป็นการออกแบบปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎า เพ่ือให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เกิดความรู๎ 
ทักษะและเจตคติ ในการเรียนรู๎ ได๎พัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให๎เด็กได๎จัดกระท ากับวัตถุ ได๎มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิดและเหตุการณ์จนกระทั่งสามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
ตอบสนองความต๎องการและความแตกตํางของเด็กปกติและกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท๎องถิ่น ยึดหยุํนให๎มีสาระทีเ่ด็กได๎เรียนรู๎ที่เด็กสนใจและการก าหนดกิจกรรมให๎เด็กในแตํละวันมีกิจกรรมแตกตํางกันไปใน
แตํละหนํวยงาน โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 2. จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน : ผลการประเมินระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีครูเพียงพอกับชั้นเรียนมีครูเหมาะสมกับภาระงานการสอน สอนตามความถนัดมีครูประจ าการเป็นพ่ี
เลี้ยง และมีครูอัตราจ๎างที่ผํานการอบรมทางด๎านการดูแลเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาคุณภาพครูด๎านการศึกษาปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง 
เชํน การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การสืบค๎นความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎  โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา 
สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ : ผลการประเมินระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีการสํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์จัด มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎ ให๎ครูศึกษาปรัชญา หลักการ ธรรมชาติการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
มีการวิเคราะห์หลักสูตรและครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรโดยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีการเชื่อมโยงบูรณาการ การใช๎
สื่อ แหลํงเรียนรู๎ มีการประเมินพัฒนาการเด็กที่ หลากหลายสอดคล๎องกับความแตกตํางระหวํางบุคคลทุกหนํวยการเรียนรู๎ ให๎
นําสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 4.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ : ผลการประเมินระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ มีสภาพแวดล๎อมภายใน 
ภายนอกห๎องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย โรงเรียนมีบรรยากาศรํมรื่น นําดู นําอยูํ นําเรียน มีอุปกรณ์ ของเลํน ของใช๎ 
เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกตํางๆ สะอาด ปลอดภัย มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล๎างมือ ท าความสะอาดรํางกาย 
ห๎องน้ าห๎องส๎วม พร๎อม อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีการสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ที่เป็นรายบุคคลและกลุํม เลํน
แบบรํวมมือรํวมใจ มีการจัดกิจกรรมประสบการณ์ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกลุํม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เด็กได๎เรียนรู๎
จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก ให๎ผู๎เรียนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบ๎าน วัด และชุมชน หนํวยงานองค์กรตํางๆ 
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน เชํน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สํวนปุา สวนผลไม๎ เครื่องเลํนสนาม ห๎องสมุด จัดให๎มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู๎ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชํน มีมุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา  มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ 
สื่อจากธรรมชาติ มีเครื่องเลํนสนาม ที่เหมาะสมปลอดภัย ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู๎ มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตพร๎อมใช๎งานทุกห๎องทุกชั้นเรียน มีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมทุกห๎อง มีห๎องประกอบ
และห๎องปฏิบัติการตํางๆที่เอ้ือตํอการจัดให๎เด็กมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม มีภูมิทัศน์ สํวนหยํอม สวนผัก ผลไม๎ (พ้ืนที่สีเขียว)ที่ให๎
เด็กได๎ศึกษาและพักผํอน สะอาดและปลอดภัยแหลํงเรียนรู๎ภายนอก เชํน ศูนย์สินค๎า OTOP ชุมชนหมูํ 9  ปุาแฝก วัดเสาหิน 
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วัดเนินกระชาย ตลาดนัดชุมชนหมูํ 8 ไกรใน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลไกรใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนมี
การปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู  : ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอ านวยความสะดวกและให๎บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู๎ 
โรงเรียนมีระบบสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช๎ในการสนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู๎ เอ้ือตํอการเรียนรู๎พร๎อมใช๎
และมีความปลอดภัย มีการใช๎ระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ระบบทางไกลDLTV DLIT โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎ตลอดเวลาครูน าไปใช๎ในการจัดประสบการณ์ให๎กับเด็ก เด็กได๎
ศึกษาหาข๎อมูลทางโลกออนไลน์  พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการผลิตและใช๎สื่อในการจัดประสบการณ์ โดยการ
จัดสรรงบประมาณให๎ครูได๎ผลิตสื่อการเรียนการสอน ครูทุกคนมีสื่อและใช๎สื่อประกอบการจัดประสบการณ์และเกมการศึกษา
ประจ าหนํวย สํงเสริมให๎ครูเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันทุกภาคสํวน  มีการนิเทศติดตามการใช๎สื่อ
ในการจัดประสบการณ์ น าผลการนิเทศติดตามการใช๎สื่อมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนา โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็น
การพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม  
 6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม : ผลการประเมินระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนการมีประชุมจัดท าก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การก าหนดคําเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดท าคูํมือมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย ประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน มีแผนงานปฏิบัติที่สอดรับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาในปีที่ผําน จุดด๎อยที่โรงเรียนต๎องพัฒนาให๎สูงขึ้น  มีการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจด๎านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการตรวจสอบความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงาน มีการรายงานการ
ผลการจัดท ากิจกรรม มีการนิเทศการสอนและนิเทศโครงการ มีการติดตามผลการด าเนินงาน สรุปรายงานโครงการ แตํงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการประเมินผลคุณภาพภายใน น าผลไปจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี และ
รายงานผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัด น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม น าผลการประเมินตนเองเผยแพรํตํอสาธารชน พัฒนา โรงเรียนมีการปฏิบัติครบ
ทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ มีดังนี้ หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนวัดเสาหิน แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา แผนประปฏิบัติการประจ าปี รายงานโครงของสถานศึกษา สมุดเยี่ยม 
สมุดนิเทศ บันทึกการนิเทศภายในของสถานศึกษา บันทึกการประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน 
วุฒิบัตรเกียรติบัตรการอบรมพัฒนา บันทึกทะเบียนสื่อ แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

โครงการที่สํงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอยํางมีสํวนรํวม 
   - กิจกรรมครูมืออาชีพ saohin model   

1. ครูปฐมวัยทุกคนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมสํงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 มีการใช๎สื่อเทคโนโลยี แหลํง
เรียนรู๎ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์ให๎กับเด็ก 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุํนครอบคลุม 
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โครงการที่สํงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมรับนักเรียนสูํรั้วเสาหิน 
   - กิจกรรมชั่วโมงPLC 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูเรียนรู๎เพ่ือนักเรียน 
   - กิจกรรมการบริหารจัดการข๎อมูลบุคลลากร 
   - กิจกรรมนักเรียนอยากรู๎ครูอยากสอน(นิเทศติดตาม) 

พัฒนาการทั้ง ๔  ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนและ
ท๎องถิ่น 
3. เด็กปฐมวัยมีอัตราการเข๎าเรียนโรงเรียนวัดเสาหินเพิ่มขึ้น 
4. ครูปฐมวัยทุกคนมีเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎มีวิจัยแก๎ไข
ปัญหาเด็ก 
5.โรงเรียนปฐมวัยมีครูที่ผํานการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนปฐมวัยเพียงพอครบชั้นเรียน โดยมีครูประจ าการเป็นครู
พ่ีเลี้ยง 
6. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนครูปฐมวัย 

 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 

- - มีผู๎บริหารโรงเรียนมีภาวะผู๎น าสูง และมีความริเริ่มพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการ  

       - สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัด
ประสบการณ์อยํางตํอเนื่อง   
       - ครคูวรท าวิจัยในชั้นเรียนอยํางสม่ าเสมอ มีหลักฐาน มี
การรายงานผลการวิจัยอยํางเป็นระบบ 
 

3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
          1. สํงเสริมให๎ครูศึกษาอบรม ดูงาน การอบรมด๎วยระบบทางไกล การศึกษาหาความรู๎จากเครือขํายอินเตอร์เน็ต โลก
ออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
          2. สํงเสริมให๎ครูน าผลการจัดประสบการณ์ท าวิจัยในชั้นเรียนอยํางสม่ าเสมอ มีหลักฐาน มีการรายงานผลการวิจัย
อยํางเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองมีดังนี้ 
 1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ : ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
  ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินร๎อยละ 100 มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินอยูํในระดับ
ยอดเยี่ยมครูมีการจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ มุํงเน๎น ความส าคัญของการ
พัฒนาการในทุกๆ ด๎าน ทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางเป็นสุข ครูมีการวิเคราะห์เด็ก
เป็นรายบุคคล มีกิจกรรมรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยผําน
กิจกรรม หลัก 6 กิจกรรม เด็กได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการออกก าลัง
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กาย กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรม
โครงงาน  
 2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข : ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการปฏิบัติประเด็นการพิจารณา คิดเป็นร๎อยละ 83.33 ผลการประเมินอยูํในระดับ
ดีเลิศครูมีการสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข โดยครูจัดประสบการณ์ที่ เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม มีกระบวนการสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุขจากการจัดกิจกรรม
ท าแผนการจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู๎ให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเลํน และปฏิบัติกิจกรรม
ตํางๆ อยํางมีความสุข เกิดการเรียนรู๎และมีพัฒนาการทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุํนได๎ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในและนอกห๎องเรียน 6 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร๎างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ๎ง กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมนอกห๎องเรียน เชํน เลํนตามมุม เลํนเครื่องสนาม การเลํนกีฬา การทดลอง การเรียนการสอนแบบโครงงาน ทัศน
ศึกษา เป็นต๎น มีการติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจ า โดยจัดกิจกรรมนิเทศการสอน  กิจกรรม
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็กได๎ ให๎เด็กมีโอกาสเ ลือกท า
กิจกรรมอยํางอิสระ ตามความต๎องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตํอวิธีการเรียนรู๎ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ ครูให๎เด็กได๎ เลือกเลํน เรียนรู๎ลงมือ กระท าและสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
เชํน การท าศิลปะ การเลือกเลํนตามมุม การเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน การท าการทดลองวิทยาศาสตร์ การ
ประกอบอาหารในโครงงาน  
 3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย : ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการปฏิบัติประเด็นการพิจารณา คิดเป็นร๎อยละ 83.33 ผลการประเมินอยูํในระดับ
ดีเลิศครูมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูมีการจัดห๎องเรียนให๎สะอาด อากาศ
ถํายเทได๎สะดวก ปลอดภัย มีโครงการห๎องเรียนด๎วย 5 ส การตกแตํงมุมตํางๆ และมีการจัดห๎องให๎สวยงาม นําเรียน มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก เด็กจะน าผลงานไปติดแสดงไว๎ที่หน๎าห๎องเรียน  เพ่ือให๎เด็กได๎ชื่นชมผลงานของตัวเอง มีพ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ในห๎องเรียนจะมีมุมอยําง น๎อยไมํต่ ากวํา 5 มุม เด็กมีสํวนรํวมในการจัดสภาพแวดล๎อมใน
ห๎องเรียน ชํวยกันจัดท าปูายนิเทศ การดูแล ต๎นไม๎ รักษาความสะอาดของห๎องเรียน ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชํวง
อายุ ความสนใจ เชํน คอมพิวเตอร์ สื่อของเลํนที่กระตุ๎นให๎คิดและหาค าตอบ สื่อการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์ เชํน 
สื่อการเรียนการสอน เกมการศึกษา มีสื่อของเลํนที่กระตุ๎นให๎ คิดและหาค าตอบ ปูายนิเทศในชั้นเรียน 
 4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก : ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาหินมีการปฏิบัติประเด็นการพิจารณา คิดเป็นร๎อยละ 83.33 ครูมีกระบวนการการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เชํน การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กจากรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม ครู
มีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่ประเมินและทุกภาคเรียน และสื่อสารกับผู๎ปกครองเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าและแนว
ทางการสํงเสริมพัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน จุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางใน การพัฒนาเด็ก 
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รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้งและให๎ผู๎ปกครองรํวมประเมินพฤติกรรมของลูกเมื่ออยูํที่บ๎าน ครูน าผลการประเมินของผู๎ปกครอง
มาใช๎ในการพัฒนาเด็กในด๎านที่ควรเสริม มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา ติดตามผล
การ ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีตลอดปีการศึกษา มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม พร๎อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัดอยํางตํอเนื่อง 
 หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีดังนี้  แผนการจัด
ประสบการณ์ บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ โครงงานการจัดกิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย ทะเบียนสื่อ
แหลํงเรียนรู๎ เครื่องมือในการประเมินพัฒนา บันทึกผลการพัฒนานักเรียน แฟูมสะสมผลงานักเรียน วิจัยในชั้นเรียน 

โครงการที่สํงเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
    -การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ สื่อ นวัตกรรม 
   - กิจกรรมการวิเคราะห์ผู๎เรียน 
  - กิจกรรมการเรียนรู๎ STEM 
  - กิจกรรมการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น (เรียนรู๎) 
  - จัดท าเครื่องมือ และการวัดผล ประเมินผล 
  - กิจกรรม กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎(PLC) 
  - กิจกรรมการค๎นคว๎าหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีสูํโลกกว๎าง 

 
1. ครูปฐมวัยทุกคนมีการวิเคราะห์เด็กรายคนและเด็ก
ปฐมวัยทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
2.ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหนํวยการเรียนรู๎
ครบทั้ง 36หนํวยการเรียนรู๎ 
3 ครูปฐมวัยมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลประจ าหนํวย
การเรียนรู๎ครบทั้ง 36หนํวยการเรียนรู๎ 
4. ครูปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการสอน การ
แก๎ปัญหาโดยใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎(PLC) 
5. ครูปฐมวัยมีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการ
จัดการเรียนการสอน ได๎แกํ โครงงานกล๎วยชิมจัง 

 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา 

 - มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
- ครูมีความรัก ดูแลเอาใจใสํ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอเด็ก 
- สภาพห๎องเรียนมีบรรยากาศเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
- การสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก 

- วิธีการวัดผลประเมินผลด๎วยวิธีการตําง ๆ อยํางหลายวิธี
และตํอเนื่อง   
- การจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎เด็กรายคน 

 
    3.แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงข้ึน 
       1.  กิจกรรมพัฒนาการประเมินผลพัฒนาการเด็กอยํางหลากหลายวิธีเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
      2.  กิจรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู๎เด็กรายคน 
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2.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินพบว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ : ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  1.1 ผู๎เรียนมีทักษะในการอํานในแตํละระดับชั้นผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ผู๎เรียนทั้งหมด 71 คน 
ผู๎เรียนที่มีความสามารถในการอํานผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 60 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.51 ผลการประเมิน
ความสามารถด๎านการอําน(RT) ของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนผู๎เรียนทั้งหมด18 คน มีคะแนนผลการอํานระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.89  ความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมิน
การอํานทั้งสองด๎านเฉลี่ยร๎อยละ 75.63  มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน และพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู๎ 
โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอําน มีกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ท าแบบทดสอบกํอน และหลังเรียน หากพบวําผู๎เรียน
อํานไมํได๎ตามเกณฑ์ มีซํอมเสริมเป็นรายบุคคลนอกเวลา ผู๎เรียนมีการบันทึกการอําน การอํานขําวกิจกรรมหน๎าเสาธง มีการ
สนทนาโต๎ตอบเกี่ยวกับขําวที่อําน นอกจากนี้มีการให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมวันส าคัญตําง เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู๎ เชํน กิจกรรม
วันสุนทรภูํ วันภาษาไทย มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชํน กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  กิจกรรมเลําขําวยามเช๎า  กิจกรรมเสียง
ตามสาย การอํานบัญชีค าพ้ืนฐานในแตํละระดับชั้นเรียน กิจกรรมการอํานหนังสือตามความสนใจ มีการทดสอบการอํานบัญชี
ค าพ้ืนฐานในแตํละระดับชั้นเรียนในทุกๆสัปดาห์ น าผลไปปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาผู๎เรียน  
  1.2 ผู๎เรียนมีทักษะในการเขียนในแตํละระดับชั้นผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 
80.26 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสํงเสริมทักษะการเขียนในทุกๆกลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนเขียน 
ค า ประโยค และข๎อความ เขียนเรื่องตามจินตนาการ เขียนบรรยายภาพ คัดและเขียนค าพ้ืนฐานในแตํละระดับชั้นเรียน มีการให๎
ผู๎เรียนเขียนค าตามค าบอกจากบัญชีค าพ้ืนฐานในแตํละชั้นเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  มีการ
สอนซํอมเสริมเด็กเป็นรายบุคคลในกรณีที่เด็กไมํผํานเกณฑ์ มีการให๎ผู๎เรียนเขียนผลบันทึกการอํานของตนเอง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให๎เด็กได๎เขียนเรียงความ แตํงกลอน เขียนค าขวัญในกิจกรรมวันส าคัญเชํน กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภูํ 
วันแมํ วันตํอต๎านยาเสพติดนักเรียนสรุปความรู๎รายวันหลังจากเรียนทางไกลผํานดาวเทียม โดยเขียนในรูปแผนผังความคิดรายวิชา
รายชั่วโมง ผู๎เรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแขํงขันคัดลายมือสื่อสารภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.3 ผู๎เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตํละระดับชั้นผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 88.73  ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสํงเสริมทักษะการสื่อสารในทุกๆกลุํมสาระการเรียนรู๎
โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิชาเพ่ิมเติมภาษาเพ่ือการสื่อสาร สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
มารยาทในการสื่อสาร ฝึกให๎ผู๎เรียนเขียนจดหมาย เขียนยํอความ เขียนแผนผังความคิด เขียนเลําเรื่อง เลํานิทาน เลําขําว เลําเรื่องที่
อําน มีการสนทนาโต๎ตอบ การร๎องเพลงภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษา เชํน กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ชาวตํางชาติ กิจกรรมการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูตํางชาติ กิจกรรมเลําขําวยามเช๎า กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
กิจกรรมภาษาไทยวันละค า กิจกรรมการน าเสนอรายงาน กิจกรรมวันคริสต์มาส ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด๎วยสื่อเกม crossword ผู๎เรียนได๎รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.1 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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  1.4  ผู๎เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแตํละดับชั้นผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 61 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 85.92  ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่ กิจกรรมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น  ป.4 – ป.6 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญทองกิจกรรมคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.1 –3 และระดับชั้น ป.4 – 
6  ระดับกลุํมเครือขํายโรงเรียน ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการให๎ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรมทบทวนสูตรคูณ กิจกรรมคิดค านวณคลํอง
ทั้งห๎องเรียน กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมคิดเลขเป็นของ สพฐ. ในทุกๆระดับชั้น มีการจัดท าข๎อตกลงรํวมกันระหวํางครูกับ
ผู๎ปกครอง ครูกับผู๎บริหาร มีการทดสอบผู๎เรียนให๎ท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว คิดค านวณคลํองทั้งห๎องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ในทุกๆสัปดาห์ น าผลการทดสอบไปพัฒนาปรับปรุงแก๎ไข  
 หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ แฟูมสะสมงาน 
บันทึกการอําน แบบฝึกการคิดเลขเร็ว แบบฝึกสูตรคูณ  แบบฝึกใบงาน ผลงานนักเรียน รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โครงการพัฒนาผู๎เรียนตามจุดเน๎นของ สพฐ. ผลการประเมินการทดสอบการอํานเขียนของ สพฐ. ผลการ
ทดสอบการคิดเลขเร็วโดยใช๎แบบทดสอบของ สพป.สท 1 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

โครงการที่สํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
  - กิจกรรมการอํานคลํองเขียนคลํองทุกระดับชั้น  
  - กิจกรรมเรื่องเลําเช๎านี้ 
  - กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค าทุกระดับชั้น(บัญชีค าภาษาอังกฤษ) 
  - กิจกรรมการเขียน เรื่อง ตามจินตนาการ 
  - กิจกรรมคิดค านวณคลํองทั้งห๎องเรียน 
2.โครงการพัฒนาผู๎เรียนตามจุดเน๎นของ สพฐ. 
  - กิจกรรมทํองสูตรคูณ 
 - กิจกรรมการอํานรู๎เรื่อง 
 - กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 - กิจกรรมคณิตคิดเร็ว คิดเลขเป็น คิดค านวณคลํองทํองห๎องเรียน  
 - กิจกรรมอังกฤษแสนสนุก 

 ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีทั้งหมด 71 คน 
1. มีผลประเมินการอํานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
60 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.51 ดูจากผลการทดสอบการ
อํานจากบัญชีค าพ้ืนฐานของ สพป.สท 1 
2. มีผลประเมินการเขียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
57 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.26ดูจากผลการทดสอบการ
เขียนจากบัญชีค าพ้ืนฐานของ สพป.สท 1 
3. มีผลประเมินการสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.73ดูจากผลการ
ทดสอบการอํานเขียนของ สพฐ. 
4. มีผลประเมินการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 61 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.92 ดูจากผลการ
ทดสอบการคิดค านวณคลํองทั้งห๎องเรียนของ สพป.สท 1 

 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา : 
ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  2.1 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรองอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจไดผ๎ํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.73  ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการให๎
ผู๎เรียนฝึกวิเคราะห์เบื้องต๎น ฝึกหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ การจัดล าดับความส าคัญ ค๎นคว๎า ข๎อมูลจาก
เอกสาร สิ่งแวดล๎อม หรือ สถานการณ์ใกล๎ตัว กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมการส ารวจ การรายงานและการน าเสนอ การท า
แบบฝึกในสาระการเรียนรู๎ตํางๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2.2  ผู๎เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 63 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 88.73  ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าที่ครูก าหนด น าเสนอรายงาน รํวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีกิจกรรมถามตอบจากสถานการณ ์มีการน าเสนอในรูปแผนผังความคิด มีการจัดท ารายงาน กิจกรรมกลุํม 
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  2.3  ผู๎เรียนมีการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผลผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดจ านวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.73  ครู
โรงเรียนวัดเสาหินมีการให๎ผู๎เรียนหัดคิดตั้งค าถาม ค าตอบในทุกๆกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่จัดการเรียนการสอน มีการก าหนด
สถานการณ์ให๎นักเรียนฝึกแก๎ปัญหาและให๎เหตุผล มีการจัดท าโครงงาน  
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของผู้เรียน ได้แก่ ผลงานนักเรียนได๎แกํ รายงานการสืบค๎น แผนผังความคิด แบบ
ฝึก ใบงาน แฟูมสะสมงาน รายงาน โครงงาน 

โครงการที่สํงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
    - กิจกรรมการค๎นคว๎าหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีสูํโลกกว๎าง 
 

1. ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีทั้งหมด 71 คน 

มีผลประเมินการความสามารถในการคิดจ าแนก
แยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรองอยํางรอบคอบโดยใช๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  63  คิดเป็นร๎อยละ 88.73 
2. ผู๎เรียนมีการจัดท ารายงานและโครงงาน 71 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 

 

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม : ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  3.1  ผู๎เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม ผํานเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดจ านวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.73 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการให๎ ผู๎เรียนใช๎ความรู๎ในการแก๎ปัญหา และ
ใช๎ทักษะกระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งของเลํน ของใช๎ มีการท ารายงาน การเขียนแผนผังความคิดจาก
เรื่องที่รวบรวม มีการจัดการเรียนรู๎โดยผํานการท าโครงงาน เชํน การท าไขํเค็ม การท าอาหาร การท าปุ๋ยหมัก การน้ าดื่ม
สมุนไพร การท ารถ กลํองดินสอ กลํองเก็บของ แจกัน ออมสิน 
       3.2  ผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
จ านวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.73 ครูโรงเรียนวัดเสาหินฝึกให๎ผู๎เรียนออกแบบการสร๎างนวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู๎จาก 
หนํวยการเรียน มาใช๎ในการแก๎ปัญหา มีการทดลองใช๎ตามวัตถุประสงค์และน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต โดยมีการ
น าเสนอนวัตกรรมที่ผู๎เรียนสร๎างขึ้นหน๎าชั้นเรียน มีการสํงเสริมกิจกรรมการประกวดโครงงาน โรงเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนการศึกษา จาก
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการฝึกให๎นักเรียนประดิษฐ์กระทง การประดิษฐ์จรวดขวดน้ า การท าเครื่อง
รํอนกระดาษ การท าเครื่องจับแมลงวัน การท าปุ๋ยหมัก การประกอบอาหาร การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช๎เครื่องเลํนจากเศษ
วัสดุ การท าธนู การท ารถ การท าหมวก การท าวําว การท าดอกไม๎ 
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 หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ได๎แกํ ผลงานนักเรียน ได๎แกํ
รายงาน โครงงานตํางๆ เกียรติบัตร แฟูมสะสมงาน ชิ้นงาน 

โครงการที่สํงเสริมความสามารถในการสรา๎งนวตักรรม ผลการด าเนินงาน 
2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
   - กิจกรรมการค๎นคว๎าหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีสูํโลกกว๎าง 
   - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ STEM 

1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎
ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีมตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  63  คิดเป็นร๎อยละ 88.73 
2. ผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎และ
ประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ 
ผลผลิตตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  63   
คิดเป็นร๎อยละ 88.73 
2.ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีทั้งหมด 71 คน
เข๎ารํวมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ STEM 
ทั้งหมด 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 

 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  4.1 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดจ านวน 62 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 87.32 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมการเรียนให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎และแหลํงสืบค๎นข๎อมูล
จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  ได๎แกํ ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องสมุด ให๎ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อินเตอร์เน็ต 
(Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู๎  มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกันและ สามารถใช๎
เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอยํางสร๎างสรรค์ สังเกตความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลของผู๎เรียน 
  4.2  ผู๎เรียนมคีวามสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด๎าน
การเรียนรู๎การสื่อสารการท างานอยํางสร๎างสรรคแ์ละมีคุณธรรมผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดจ านวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 
87.32 ครูโรงเรียนวัดเสาหินฝึกให๎ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอยํางสร๎างสรรค์ มีกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎ทักษะ
ความสามารถในใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสืบค๎นการจัดท ารายงาน การน าเสนองานโดยใช๎โดยใช๎
โปรแกรม power point  มีรายงานการสืบค๎นคว๎าหาความรู๎ การใช๎คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค๎น รวบรวม
ความรู๎จัดท าผลงาน สังเกตการน าเสนองานของผู๎เรียน 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได๎แก ํผลงานนักเรียน ได๎แกํ รายงานการสืบค๎น แฟูมสะสมงาน แผํนพับ บันทึกการใช๎ห๎องคอมพิวเตอร์ แผนการใช๎
คอมพิวเตอร์  
โครงการที่สํงเสริมความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
  - กิจกรรมการเรียนรู๎ ICT 
2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
   - กิจกรรมการค๎นคว๎าหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีสูํโลกกว๎าง 

1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผํานเกณฑ์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 62 คน87.32 
2. ผู๎เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ 
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โครงการที่สํงเสริมความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการด าเนินงาน 
 สังคมในด๎านการเรียนรู๎การสื่อสาร การท างานอยําง

สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรมผํานเกณฑ์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 62 คน87.32 
3. ผู๎เรียนมีการใช๎คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในการ
สืบค๎นและน าเสนอเสนอรายงานตามเรื่องที่ครู
ก าหนดได๎ตามเกณฑ์ 
4. ผู๎เรียนใช๎คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในการสืบค๎น
และน าเสนอเสนอรายงานตามความสนใจเรื่องที่
ตนเองสนใจได๎ 

 

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา : ผลการประเมินระดับคุณภาพดี 
  5.1 ผู๎เรียนบรรลุการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 53 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 74.65 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการศึกษาและใช๎หลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง มีการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องจุดมุํงหมายของ
หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด เนื้อหาวิชา ครูโรงเรียนวัดเสาหินใช๎การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ทางไกลผํานดาวเทียม มีการศึกษา
คูํมือ แผนการจัดการเรียนรู๎ มีการเตรียมสื่อ ใบงานเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติพร๎อมโรงเรียนต๎นทางและมีการวัดประเมินผล
การเรียนรู๎ตรงตามตัวชี้วัด มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในรูปแบบบูรณาการ และจัดกิจกรรมสํงเสริมศักยภาพ และธรรมชาติ
ผู๎เรียน มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ และตํอเนื่อง โดย  ครูผู๎สอนมีการก าหนดแผนการจัดการเรียนรู๎
เลือกใช๎สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการสอนที่เหมาะสม 
  5.2   ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดจ านวน 52 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.24 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ทางไกลผํานดาวเทียม มี
การศึกษาคูํมือ แผนการจัดการเรียนรู๎ มีการเตรียมสื่อ ใบงานเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติพร๎อมโรงเรียนต๎นทางและมีการวัด
ประเมินผลการเรียนรู๎ตรงตามตัวชี้วัด สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผู๎เรียน
สามารถอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา เด็กจบการศึกษาตามระยะเวลาก าหนด 
  5.3  ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 4 คน จากผู๎
เข๎ารับการทดสอบทั้งหมด 6 คนคิดเป็นร๎อยละ 66.67 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สํงตํอกันใน
ทุกระดับชั้นมีจัดการเรียนการสอนโดยทางไกลผํานดาวเทียม ครูมีการก ากับชั้นเรียนจัดเตรียมแผน ใบงานกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
ได๎ปฏิบัติตาม มีการวัดผลและแก๎ไขปัญหาเด็กสํงผลให๎มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ นอกจากนี้ โรงเรียนได๎มี
การจัดโครงการกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนและระดับกลุํมโรงเรียนเครือขํายอรุโณทัย โครงการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได๎แกํ 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ผลการทดสอบระดับชาติ แผนการจัดการเรียนรู๎
ทางไกลผํานดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ผลงานนักเรียนตามใบงานประจ าหนํวยการเรียนรู๎  ผล
การจัดการเรียนรู๎ 
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โครงการที่สํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ดังนี้ 
   - การสอบRT ป.1  
   - การวัดผลโดยใช๎ข๎อสอบกลาง ป.2 ป.4 และ ป.5  
   - การสอบNT ป.3 

1.ผู๎เรียนบรรลุการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 53 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ74.65 
2. ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าในการเรยีนรู๎ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 52 คน คิดเป็นร๎อยละ73.24 
3. ผู๎เรียนทั้งหมด 6 คนมีความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบ
ระดับชาต ิหรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67 

 
 6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  6.1  ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตํอ ผาํนเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดจ านวน 68 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 95.77 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมศักยภาพของผู๎เรียนตามศักยภาพการเรียนรู๎ โดยยึด
หลักความแตกตํางระหวํางบุคคล ความถนัด พัฒนาการเรียน มีการประเมินพ้ืนฐานการเรียนรู๎ของผู๎เรียน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ก าหนดเปูาหมายให๎ผู๎เรียนมีโอกาสประสบผลส าเร็จ ท าให๎ผู๎เรียนมีทัศนคติเชิงบวกตํอการศึกษา มีการสร๎างแจงจูงใจ ให๎
การเสริมแรงและให๎ขวัญก าลังใจอยํางตํอเนื่อง โดยดูจากอัตราการศึกษาตํอ  อัตราการมาเรียน อัตราการเพ่ิมข้ึนของผู๎เรียน 
  6.2  ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดจ านวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.77 ครูโรงเรียนวัดเสาหินมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมศักยภาพของผู๎เรียน
ให๎มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ โดยครูกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการ
ท างานอยํางเป็นระบบ  ฝึกให๎ผู๎เรียนมีการวางแผนการท างาน  ด าเนินงานตามแผนและ มีการตรวจสอบงานที่ด าเนินการ 
ผลงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด ผู๎เรียนมีความสุข มุํงม่ัน พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และพัฒนางานให๎เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู๎เรียนสามารถท างานเป็นหมูํทีมได๎ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต โรงเรียนมี
โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมภูมิปัญญาทองถิ่น แหลํง
เรียนรู๎ภายในและนอกโรงเรียน กิจกรรมอบรมการท าปุ๋ยหมาก จากหนํวยงาน กฟผ. การท าเห็ดนางฟูา การท าสินค๎า OTOP 
สินค๎าชุมชนหมูํ 9 ปุาแฝก เชํน ข๎าวแตน กล๎วยชิมจัง การท ากระทง การท าน้ าสมุนไพร การศึกษาศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียน การปลูกผลไม๎ เชํน กล๎วย มะละกอ ฝรั่ง มะขามเทศ มะมํวงการท าผักสวนครัว เชํน ขํา ตะไคร๎ กะเพรา 
มะกรูด สวนมะนาว ชะอม พริก ใบเตย เห็ดนางฟูา การถ่ัวงอก การท าไขํเค็ม ตลาดนัดชุมชนบ๎านเสาหิน หมูํ 8 ไกรใน 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได๎แกํ 
รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน รายงานการใช๎แหลํงเรียนรู๎ รายงานโครงการพัฒนาผู๎เรียนตามจุดเน๎นของ สพฐ.แฟูม
สะสมงาน รายงานโครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ รายงานการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
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โครงการที่สํงเสริมความรู๎ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
  - กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศชั้นเรียน/ผลิตสื่อการสอนทุก
ระดับชั้น 
  - กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2.โครงการพัฒนาผู๎เรียนตามจุดเน๎นของ สพฐ. 
   - กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม 
3. โครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
   - กิจกรรมการปลูกเห็ดนางฟูา 
   - กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว 
   - กิจกรรมการปลูกไม๎ผล 
   - กิจกรรมรวมพลังแหลํงเรียนรูต๎ามหลักปรชัญาเศรฐษกิจพอเพียง 
(ทัศนศึกษา) 

1. ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตํอ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.77 
2. ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ 
การท างานหรืองานอาชีพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 70 คน 
คิดเป็นร๎อยละ  98.59 
3. ผู๎เรียนมีผลการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 70 คน คิดเป็นร๎อยละ  98.59 
4. ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 

 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน :  ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
         1.1 ผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดจ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 โรงเรียนวัดเสาหินมีการก าหนดอัตลักษณ์(เด็กดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ให๎นักเรียนได๎ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีการสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียนให๎การเสริมแรงเชิงบวกใน
กรณีท่ีผู๎เรียนแสดงพฤติกรรมได๎เหมาะ ให๎ค าแนะน าปรับแก๎พฤติกรรมกรณีท่ียังแสดงพฤติกรรมไมํเหมาะสม มีการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ พระสงฆ์จัดการเรียนการสอนธรรมมะในโรงเรียน มีการกิจกรรมโครงการเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
กิจกรรมวันส าคัญ เชํน งานวันเด็ก งานวันลอยกระทง งานวัดเสาหิน งานวัดปุาแฝก งานประจ าปีของโรงเรียน งานคืนสูํเหย๎า
ศิษย์เกําเสาหิน มีกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมหน๎าเสาธง  
            1.2 ผู๎เรียนมีคํานิยมและจิตส านึกผํานที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการก าหนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 ประการ ได๎แกํ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2)ซื่อสัตย์ สุจริต 3)มีวินัย 4)ใฝุเรียนรู๎ 5)อยูํ
อยํางพอเพียง 6 ) มุํงม่ันในการท างาน 7)รักความเป็นไทย 8)มีจิตสาธารณะ ให๎ผู๎เรียนได๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติและปฏิบัติ
ตนตาม มีการจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่มุํงสํงเสริมคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีในรายวิชาหน๎าที่พลเมืองทุกระดับชั้น  
นอกจากนี้โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมโครงการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและ คํานิยมที่ดีผํานการท า
กิจกรรมรํวมกันในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  โรงเรียนได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต๎นแบบการจัดกิจกรรมคํานิยม 12 
ประการ ได๎รับรางวัลมีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)การสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย  
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   หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด ได๎แกํ รายงานการเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ รายงานโครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ ผลการ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โครงการที่สํงเสริมคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
  - กิจกรรมการด าเนินวิถีชีวิตตามรอยพํอฯพอเพียง 
  - กิจกรรมการประหยัดและอดออมน๎อมน าพอเพียง 
 - กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท๎องถิ่น 
 - กิจกรรมบูชาบูรพาจารย์ ไหว๎ครู 
  - กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด 
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง-ยุวกาชาด 
 - เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
-กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คํานิยม 12 ประการ 

1. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  ผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
71 คน คิดเป็นร๎อยละ  100 
2. ผู๎เรียนมีคํานิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม ผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 71  คน 
คิดเป็นร๎อยละ  100 
3. ผู๎เรียน ร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ
พอเพียงก๎าวตามรอยพํอ  
4. ผู๎เรียน ร๎อยละ 100  ปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- ได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต๎นแบบการจัดกิจกรรม
คํานิยม 12 ประการ ได๎รับรางวัลมีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best 
Practice)การสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย 

 
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  2.1 ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทยผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 71 
คน คิดเป็นร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการก าหนดเอกลักษณ์(ยิ้มใส ไหว๎สวย)ให๎ผู๎เรียนได๎ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โรงเรียนมี
จัดกิจกรรมที่สํงเสริมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทยในทุกระดับชั้น การแตํงกายผ๎าไทย เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ
ตํางๆ เข๎ารํวมงานประเพณี วัฒนธรรม เข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง เชํน การไหว๎ทักทายทุกระดับชั้น การร๎องเพลงชาติ 
มารยาทการพูด  
  2.2 ผู๎ เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผํานเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดจ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 โรงเรียนให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทยได๎แกํ 
ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชํน วัน อาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา การแหํเทียน
จ าน าพรรษา เพื่อให๎ผู๎เรียนแสดง ความชื่นชม ความภาคภูมิใจ อนุรักษ ์สร๎างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ เป็นสํวนหนึ่ง
ของการเผยแพรํประเพณีภูมิปัญญาของท๎องถิ่นและชาติไทย มีการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ไทยในชั้นเรียน และ
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนที่มีความสามารถในการร าไทย ได๎แสดงออก ตามงานส าคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสวมใสํ
เครื่องแตํงกาย ด๎วยชุดผ๎าไทย ในวันที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับประเพณีไทยและวันส าคัญทางศาสนา ฝึกให๎ผู๎เรียนมีความรัก
และภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าของชาติไทย รํวมอนุรักษ์และใช๎ภาษาไทยอยํางถูกต๎อง ฝึกเขียนลายมือที่สวยงาม 
ผู๎เรียนยิ้มแย๎มทักทายไหว๎สวย เข๎ารํวมกิจกรรมวันภาษาไทย ผู๎เรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
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ระดับชั้น ป.1-ป.3 ผู๎เรียนได๎รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6  ผู๎เรียนได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากสพป.สุโขทัย เขต 1 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได๎แกํ รายงาน
โรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอกิจกรรมวันส าคัญ การเข๎ารํวมกิจกรรมจิตอาสา การเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ รายงาน
ผลการแสดงกิจกรรมในวันส าคัญตําง เกียรติบัตร  

โครงการที่สํงเสริมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
- กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท๎องถิ่น 
- เอกลักษณ์ของโรงเรียน(ยิ้มใส ไหว๎สวย) 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมเอกลักษณ์ไทย เชํนการแตํงกายผ๎าไทย การท าความเคารพ  
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
- กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 3. โครงการสํงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คํานิยม 12 ประการ 
(ข๎อที่ 5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม) 

 

1. ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความ
เป็นไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 71 คนคิด
เป็นร๎อยละ 100 
2. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 71 คนคดิเป็นร๎อยละ 100 
3.โรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 71 คนคิดเป็นร๎อยละ 100 
4.ผู๎เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน(ยิ้มใส
ไหว๎สวย)ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 71 คนคิด
เป็นร๎อยละ 100 
5.ผู๎เรียนปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณคํา 
ความส าคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงามตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
71 คนคิดเป็นร๎อยละ 100 

 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  ผู๎เรียนยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณีผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให๎
ผู๎เรียนยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย โดยสอดแทรกในกิจกรรมของทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น มีการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอยํางสุภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนด๎วยความเข๎าใจ เห็นประโยชน์ จาก
การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกตํางทางวัฒนธรรม เชํน กิริยามารยาท การแตํงกาย ภาษา ศาสนา 
ความคิด ความเชื่อ  แก๎ปัญหา อยูํรํวมกันได๎ด๎วยความเข๎าใจที่ถูกต๎อง  มีการสื่อสารอยํางสร๎างสรรค์ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
ท างานรํวมกับคนอ่ืนบนความแตกตํางที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนเกิดการยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู๎อ่ืน และมีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน บุคคลรอบข๎าง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรมรํวมกันทั้งในชั้นเรียนและนอกห๎องเรียน เชํน กิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันส าคัญของชาติไทย กิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน เชํน ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ   กิจกรรม
เข๎าคําลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬา 
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  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได๎แกํ 
รายงานการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น เชํน การเข๎าคําย การเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมในโครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าว
เดินตามรอยพํอ กิจกรรมชุมนุม การเข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุม สังเกตพฤติกรรมการอยูํรํวมกัน 

โครงการที่สํงเสริมการยอมรับที่จะอยูํรํวมกัน 
บนความแตกตํางและหลากหลาย 

ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
    - กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งด๎านอารมณ์ สังคม 
จิตใจนักเรียนทุกระดับชั้น 
    - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
2. โรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 
  - กิจกรรมการด าเนินวิถีชีวิตตามรอยพํอฯพอเพียง 
  - กิจกรรมการประหยัดและอดออมน๎อมน าพอเพียง 
 - กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท๎องถิ่น 
 - กิจกรรมบูชาบูรพาจารย์ ไหว๎ครู 
 - กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด 
 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง-ยุวกาชาด 

1. ผู๎เรียนทั้งหมด 71 คนยอมรบัและอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวฒันธรรม ประเพณีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดทั้งหมด 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
2. ผู๎เรียนทั้งหมด 71 คน เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ  
3. ผู๎เรียนทั้งหมด 71 คน เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนสุข
บัญญัติ แหํงชาติ 
4. ผู๎เรียนทั้งหมด 71 คน เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียน
พอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ 

 

 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  4.1 ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวง
วัยผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.77 โรงเรียนมีการจัดโครงการ และกิจกรรมตํางๆ เชํน 
โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ การจัดการสุขาภิบาลในโรงเรียน มีกิจกรรมสร๎างเสริม
สุขภาวะทางกายในสถานศึกษา แอโรบิค กิจกรรม BBLที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนออกก าลังกาย กํอนที่จะเข๎าชั้นเรียนทุกวัน เพ่ือ
สร๎างความรู๎สึกตื่นตัวให๎พร๎อมตํอการเรียนรู๎ กิจกรรมชุมนุมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการตรวจสุขภาพกํอนเข๎าขั้นเรียน
เป็นการคัดกรองสุขภาพของผู๎เรียน เพ่ือปูองกันการแพรํกระจายของโรคติดตํอ มีกิจกรรมการชั่งน้ าหนักวัดสํวนสูงติดตาม
ภาวะโภชนาการของผู๎เรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ให๎ค าแนะน าผู๎ปกครองในกรณีที่ผู๎เรียนมีน้ าหนักสํวนสูงไมํสมสํวน ให๎ผู๎เรียน
ได๎รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ รู๎จากการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการมีประโยชน์
ตํอรํางกาย สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน วัด หมูํบ๎าน เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ รํวม
รณรงค์ให๎ผู๎เรียนและผู๎ปกครอง ลด ละ เลิกการใช๎ถุงพลาสติก รณรงค์การสวมใสํหมวกกันน็อคเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
รณรงค์การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และวินัยเพ่ือความปลอดภัยบนอาคารเรียน มีการแบํงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการ
ตรวจสอบเขตพ้ืนที่การรับผิดเสนอ และรายงานผลหน๎าเสาธง มีกิจกรรมรณรงค์ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ  การ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง รวมทั้งการหลีกเลี่ยงความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และ ปัญหาทางเพศ ท าให๎ผู๎เรียนปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงจากยาเสพติดและภัยคุกคาม ทางเพศ สื่อลามก อนาจารตํางๆ
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กับคร ูD.A.R.E.ครูต ารวจ มาให๎ความรู๎ โดยตรงทุกสัปดาห์ ด๎านจิตสังคมผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมโครงการจิตอาสา 
มีจิตสาธารณะรํวมรับผิดชอบบ๎าน โรงเรียน วัดและชุมชน เชํน การก าจัดลูกน้ ายุงลาย การท าความสะอาดบ๎าน โรงเรียน วัด 
หมูํบ๎าน ศาลอเนกประสงค์ของหมูํบ๎าน 
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      4.2   ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืนผํานเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดจ านวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.77 โรงเรียนมีก าหนดกฎระเบียบของโรงเรียน มีการก าหนดข๎อตกลงใน
ชั้นเรียนเพ่ือเป็นแนวทางให๎นักเรียนปฏิบัติ ครูสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียนให๎การเสริมแรงเชิงบวกเมื่อผู๎เรียนปฏิบัติพฤติกรรมได๎
เหมาะสม ให๎ค าแนะน าปรับแก๎ไขพฤติกรรมผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมไมํเหมาะสม มีกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนั่งสมาธิ เพ่ือให๎
นักเรียนฝึกจิตส ารวจจิตของตน ประสานความรํวมมือกับเครือขํายผู๎ปกครองชั้นเรียนและโรงเรียนเพ่ือรํวมปรับแก๎ไข
พฤติกรรมผู๎เรียน 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ได๎แกํ รายงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ รายงานโครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ กิจกรรมวันส าคัญ 
รายงานโครงการอาหารกลางวัน บันทึกการประชุมผู๎ปกครอง เกียติบัตรรางวัลกีฬา โลํรางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแหํงชาติ 

โครงการที่สํงเสริมสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
    - กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ  
     -กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
คํานิยม 12 ประการ(ข๎อ 7 เข๎าใจเรียนรู๎การเป็น 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต๎อง ข๎อ 11  มีความเข๎มแข็งทั้งรํายกาย และ
จิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรง กลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา) 
2. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขบัญญัตแิหํงชาติ 
 

2. ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมีความ
ขัดแย๎งกับผู๎อ่ืนผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น 
ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  68  คน  
คิดเป็นร๎อยละ 95.77 
3. ผู๎เรียนปฏิบัติตนตามหน๎าที่และสิทธิของตนเอง  เคารพสิทธิของผู๎อื่น
ภายใต๎การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  68  คน คิดเป็นร๎อยละ 95.77 
4. การปฏิบัติตนให๎มีรํางกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมี
จิตใจที่เข๎มแข็ง  มีความละอาย เกรงกลัวตํอบาป  ไมํกระท าความชั่วใด ๆ 
ยึดมั่นในการท าความดีของศาสนาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  68  
คน คิดเป็นร๎อยละ 95.77 

2. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
- นักเรียนมีคํานิยมที่พึงประสงค์และปฏิบัติตนตามหลัก
คํานิยม 12 ประการ 
 

 
- ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ไมํผํานเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  
- ความสามารถด๎านการอําน การเขียนภาษาอังกฤษ 
- ความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมและโครงงาน 

  
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1.  กิจรรมพัฒนาทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
 2. กิจกรรมการพัฒนาการสร๎างนวัตกรรมและโครงงานอยํางตํอเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินมีดังนี้ 
 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยน์ และพันธกิจที่สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของ
ชุมชน ท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ เปูาหมายของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของต๎นสังกัด รัฐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา มีการเผยแพรํ ตํอสาธารณชน โรงเรียน
มีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการก าหนดทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจน ปฏิบัติได๎ มีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จ โรงเรียนมีการปรับแผนกลยุทธิ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา โดย
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการก าหนดความส าเร็จ ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม โดย
มีการประชุมรํวมกันจัดท า คณะผู๎บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานให๎มีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา 
สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  น าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน มีการน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษา บุคลากรและผู๎ทีเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่มุํง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน โดยใช๎กระบวนการ
PDCA และ Soahin Model มีการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า
รายงานประจ าปี  ครูทุกคนมีสํวนรวมในการเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดเก็บข๎อมูลหลักฐานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการน าผลการประเมินเผยแพรํตอสาธารณชน โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผล
การประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม  
 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย :  
ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต๎องการของ
ผู๎เรียนที่สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท๎องถิ่นที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมเปูาหมายและมีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตาม
พันธะกิจข๎อที่ 1 ของสถานศึกษา คือ  สํงเสริมผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนหลักการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเปูาหมายข๎อที่ 4 ของสถานศึกษาคือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยสร๎าง
โอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมและยึดโยงบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น มีการวัดผลประเมินผลอยํางเป็นระบบสร๎างความเสมอภาค
ทางการศึกษาลดความเลื่อมล้ า มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบ และตํอเนื่องเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  มีการด าเนินงานด๎านการเผยแพรํความรู๎ทาง
วิชาการผําน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ(PLC) รํวมสร๎างวิธีการแก๎ไขปัญหาการ
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เรียนการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน รํวมกันสร๎างและคิดค๎นยุทธวิธีการสอนให๎เข๎าถึงผู๎เรียนมากที่สุด มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร การปรับเนื้อหาสาระเพ่ือให๎มีความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยน ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมใน
การรํวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา มีการประชุมกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือให๎ทุกฝุายรับทราบโครงการที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน กิจกรรมโครงการพัฒนาผู๎เรียนตาม
จุดเน๎นของ สพป. สพฐ. (กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสํงเสริมวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพทั้งโรงเรียน โรงเรียนกิจกรรม
โครงการที่สํงเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน(เด็กดี  มีวินัย ใฝุคุณธรรม น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)คือโครงการโรงเรียน
พอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ เป็นกิจกรรมโครงการที่ผู๎เรียนให๎นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
เรียนรู๎แบบโครงงาน โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีการสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู บุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ น าชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเข๎ามาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน มีการตรวจสอบ ทบทวน การ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน มีถอดบทเรียนเพื่อสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยํางที่ดีที่
สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โรงเรียนมีครูที่เข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน ครูช านาญการที่
ก าลังสํงผลงาน จ านวน 2 คน และสํงเสริมครูอัตราจ๎างให๎เข๎าสูํระบบการพิจารณาปรับเปลี่ยนต าแหนํง  ครูร๎อยละ 100 ได๎รับ
โอกาสในการพัฒนาตนเองโดยเข๎ารับการอบรมสัมมนาด๎านวิชาการ ค๎นคว๎าหาความรู๎ทางเครือขํายอินเตอร์เน็ต การและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานface book สังคมออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎านงานสอนอยํางน๎อย 12 ชั่วโมงตํอปีตํอคน มีการนิเทศ
การสอน นิเทศโครงการ การปฏิบัติงานของครอูยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีประเมินผลงานน าสูํการท างานวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู๎ความสามารถเพ่ือน ามาใช๎ให๎เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกระบวนการสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
(PLC) โดยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชํวงวัยของผู๎เรียน ผลการประเมินอยูํในระดับ ยอดเยี่ยม ครูมีการ
พัฒนาผู๎เรียนในเรื่องตํางๆ ได๎แกํ การพัฒนาทักษะการอํานเขียนค าพ้ืนฐานภาษาไทยโดยใช๎บัญชีค าพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 การพัฒนาเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษด๎วยเกม สื่อ เพลง การพัฒนาทักษะการคิด
เลขเลขคลํองจากแบบฝึกการคิดค านวณคลํองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาการศึกษาสุโขทัย เขต 1 การอบรมของ
ครู เชํน กิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาวะทางกายภายในสถานศึกษา การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยกระบวนการSTEM โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  : ผลการประเมินระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายใน ภายนอกห๎องเรียนและสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ และค านึงถึงความปลอดภัยสํงเสริมผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล และเป็นกลุํม ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล๎อมตามศักยภาพของผู๎เรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน
และภายนอก ให๎ผู๎เรียนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบ๎าน วัด และชุมชน หนํวยงานองค์กรตํางๆ โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียนมีห๎องเรียนที่สะอาด มีอากาศถํายเท ไมํมีมลพิษ มีแสงไฟ โต๏ะ เก๎าอ้ี เพียงพอตํอห๎องเรียน มีปูายนิเทศในห๎องเรียนอยําง
น๎อย 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ มีสื่อการเรียนรู๎ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ อาคารประกอบ ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องเรียน มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกสะอาด สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีเพียงพอ ปลอดภัย พร๎อมใช๎ แหลํงเรียนรู๎ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียน เชํน สวนผลไม๎ สวนผัก โรงเรียนต๎นไม๎ให๎ความรํมเงา รํมเย็น รํมรื่นอากาศถํายเท บรรยากาศนําดู นําอยูํ นําเรียน 
กระตุ๎นนักเรียนให๎ใฝุเรียนรู๎ มีพ้ืนที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนท ากิจกรรมอยํางเหมาะสม  มีแหลํงเรียนรู๎ภายนอกของโรงเรียน ได๎แกํ ศูนย์
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สินค๎า OTOP ชุมชนหมูํ 9 ปุาแฝก วัดเสาหิน วัดเนินกระชาย โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติรามค าแหงสุโขทัย ตลาดนัดชุมชน หมูํ 8 บ๎านเสาหิน ต.ไกรใน องค์การบริหารสํวนต าบลไกรใน โรงเรียน
บ๎านดง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก คํายลูกเสือชั่วคราวองค์การบริหารสํวนต าบลดงเดือย คํายลูกเสือชั่วคราวองค์การ
บริหารสํวนต าบลไกรใน เรื่องที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ เชํน การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าสมุนไพร การท ากล๎วยกดทับ การวํายน้ า การ
เรียนรู๎เรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด สื่อลามก กฎหมายจราจร การอนุรักษ์สิงแวดล๎อม สุขบัญญัติ 10ประการ การจ าหนํายสินค๎า 
การเรียนการสอนและอบรมธรรมมะ โดยส านักพุทธศาสนา โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการ
ประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ : ผลการประเมินระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนมีการศึกษาความต๎องการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีการ ให๎บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนรู๎  มีการติดตามผลการใช๎บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
เพ่ือใช๎ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาโรงเรียน มีข๎อมูลสารสนเทศถูกต๎องเป็น
ระบบ มีระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อให๎ครูใช๎จัดการเรียนรู๎พัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎สื่อเทคโนโลยีทางไกล(DLTV/DLIT) มีระบบข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีทางไกล มีการติดตั้งปรับชุดอุปกรณ์
ให๎ถูกต๎องตามมาตรฐานของสพฐ.มีการระดมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดท าระบบ การจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศของ แตํละฝุายตามโครงสร๎างการบริหาร และเผยแพรํข๎อมูลด๎านการจัดการเรียนการสอน ผําน  WEBSITEของ
โรงเรียน ผู๎ปกครองได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารผํานชํองทางที่หลากหลาย โรงเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา 
สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได๎แกํ แผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนวัดเสาหิน แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดเสาหิน รายงานผลโครงการ ค าสั่งการปฏิบัติงาน บันทึกการ
นิเทศ การสอน นิเทศโครงการ บันทึกผลการปฏิบัติ ทะเบียนสื่อและแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา บันทึกผลการด าเนินชุมชนการเรียนรู๎ในวิชาชีพ วิจัยในชั้นเรียน  การจัดการเรียนรู๎เด็กพิเศษเรียน
รํวม แผน IEP บัญชีทุนการศึกษา อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักเรียน 

โครงการที่สํงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการด าเนินงาน 
1. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดเสาหิน 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดเสาหิน 
      - โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
      - โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
      - โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
     - โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
     - โครงการโรงเรียนพอเพียงก๎าวเดินตามรอยพํอ   
     - โครงการพัฒนาผู๎เรียนตามจุดเน๎นของ สพฐ. 

 
1. โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน ปฏิบัติได๎ 
2. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นระบบอยํางมีคุณภาพ 
3. โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมายผู๎เรียน มีการจัดการศึกษาเรียนรํวม ผู๎เรียนมี
อัตราเพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา  
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โครงการที่สํงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการด าเนินงาน 
     - โครงการพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในสถานศึกษา
สร๎างความม่ันใจสูํชุมชน 
    - โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติ แหํงชาติ 

5.โรงเรียนมีพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ครูเข๎ารับการอบรมพัฒนาตนอยํางตํอเนื่อง ทุกคน
อบรมอยํางน๎อย 12 ชั่วโมงตํอคนตํอปี 
6. โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎มีการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให๎พร๎อมใช๎ มีความสะอาดและปลอดภัยผู๎เข๎ารับบริการมี
ความพึงพอใจร๎อยละ 100 

 
2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการก าหนดเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท าให๎โรงเรียนมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  
พันธกิจก าหนดไว๎ชัดเจน  สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต๎องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต๎นสังกัด  
- มีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ สถานศึกษามี
การประชุมรํวมกันกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกๆฝุายโดยใช๎การประชุมที่
หลากหลายวิธีได๎รับความรํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายเป็น
อยํางดียิ่ง 

-พัฒนาห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอ พร๎อมใช๎ใน
การจัดการเรียนรู๎  
-พัฒนาระบบการนิเทศ  ก ากับ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน ที่ชัดเจนและตํอเนื่อง 
 

 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1. ปรับปรุงพัฒนาห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอ พร๎อมใช๎ 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศการนิเทศ  ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน ที่ชัดเจนและตํอเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนกัเรียนเป็นส าคัญผลการประเมินระดับคุณภาพ : ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
ข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินมีดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต : ผลการประเมินระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎ โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง   มีรูปแบบการ
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จัดการเรียนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มีความจ าเป็น และต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ มีการฝึกทักษะให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ และน าเสนอผลงาน จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎ ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะคิด ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ครอบคลุม ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ กระบวนการ ที่สอดคล๎องกับเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  มี
กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เชํน การแบํงกลุํมอภิปราย การน าเสนอผลงาน เรียงความ ยํอความ รายงาน 
โครงงาน การประดิษฐ์ ทักษะทางด๎านการคิดค านวณ และการแก๎ปัญหา ทักษะการคิด การทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎  การเรียนรู๎แบบโครงงาน เชํน การท าอาหาร การท าไขํเค็ม การท าถั่วงอก การประดิษฐ์ของเลํนเชํน รถ การ
ท าจรวด การท าธนู การประดิษฐ์ของใช๎ เชํน การท าหมวก การท าที่ใสํดินสอปากกา การท าแจกันดอกไม๎ การท ากลํองใสํของ  
ครูมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ครูมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎  มีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู๎ มีการสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) มีระบบWIF ทุกห๎องเรียน มีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ทุกห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ 
มีสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกัน และสามารถใช๎เทคโนโลยีน าเสนอผลงาน 
ผู๎เรียนใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน ตามมาตรการสํงเสริมการอํานและ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ เชํน ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและ สารสนเทศ และแหลํง
เรียนรู๎อื่นภายในและนอกโรงเรียน ผู๎เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อําน เขียนดีขึ้น มีการค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม ทั้งเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง และเรียนรู๎รํวมกลุํมกัน รํวมแก๎ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกัน รวมทั้งมีการแสดงออก แสดงความคิดเห็น
และมีการน าเสนอผลงาน มีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีทางไกล(DLTV/DLIT) มีระบบข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ใช๎เทคโนโลยีทางไกล ครูมีการจัดเตรียมสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู๎ ครูมีการผลิตสื่อและใช๎ในการแก๎ไขปัญหาผู๎เรียนที่เรียนรู๎ไมํผํานเกณฑ์ มีการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการ
สอน ผลงานนักเรียน เชํน รายงาน ครูมีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับดีเลิศ 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการบริหารจัดการชั้นเรียนให๎มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ก าหนด ใช๎สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ มีการเสริมแรง สร๎าง
แรงจูงใจให๎ผู๎เรียนอยากเรียนรู๎ ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุขเกิดการเรียนรู๎ มีการพัฒนาชั้นเรียนให๎มีบรรยากาศนําเรียนรู๎
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทัศนคติเชิงบวกตํอตนเอง มีกิจกรรมการเสริมแรง มีการให๎ก าลังใจให๎ค าปรึกษา แก๎ไขปัญหาผู๎เรียนทั้งรอบ
ด๎าน ทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิต ครูและนักเรียนรํวมกันสร๎างข๎อตกลงในชั้นเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน มี
การสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียนอยํางสม่ าเสมอ มีการเสริมแรงเมื่อผู๎เรียนปฏิบัติได๎ตามข๎อตกลง ให๎ค าแนะน าเมื่อนักเรียนท าผิด
กฎระเบียบข๎อตกลงของห๎องเรียนหรือโรงเรียน ผู๎เรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
ครูมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
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 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน: ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการ
วัดและประเมินผล มีการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มี
การใช๎ข๎อมูลจากการวิเคราะห์ผู๎เรียนมาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคล มีการวัดและประเมินผลความรู๎ครอบคลุมตัวชี้วัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ  มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยําง 
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุํงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎   ครูมี
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ ตามกลุํมสาระที่รับผิดชอบ ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู๎เรียน ตามสภาพจริงด๎วยวิธีการ
และเครื่องมือที่ครอบคลุมการประเมิน เชํน แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบ แบบทดสอบข๎อเขียน แบบวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
แบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพจริง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนนักเรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวัดและประเมินผล เชํน 
การ ประเมินผลงานของตนเอง และหาข๎อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยครูคอยให๎ค าปรึกษาแนะแนว ครูผู๎สอนมีการวิเคราะห์
สาเหตุผลการทดสอบเป็นรายบุคคลและหาวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน มีการวิจัยในชั้นเรียน การสอนซํอม
เสริมรวมถึงการประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครองในพัฒนาผู๎เรียนรํวมกัน ครูผู๎สอนมีการใช๎แฟูมสะสมและมีการประเมินผล
นักเรียนหลากหลายวิธีการ เชํน การสังเกต การสัมภาษณ์ การอําน การสรุปความ การเขียนตอบ การท าแบบทดสอบครูผู๎สอนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูมีการจัดท าวิชัยในชั้นเรียนอยํางน๎อย
ปีการศึกษาละ 1 ครั้งตํอห๎องเรียน ได๎แก ํการพัฒนาการอํานสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาการอํานค า
พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6  การพัฒนาการเขียนค าพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6  การพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเร็วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  การพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 
การพัฒนาเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช๎สื่อเกมCROSSWORD ครูมีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผล
การประเมินอยูํในระดับดีเลิศ 
  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ : ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ น าข๎อมูลปูอนกลับ
ไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของตนเอง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียน มีจัดสํงสมุดบันทึกผลการเรียนแจ๎งรายละเอียดของการเรียนรู๎ทุกรายวิชา ให๎ผู๎ปกครองทราบ
เพ่ือน าไปทบทวนกับผู๎เรียน รวมทั้งข๎อมูลเชิงพฤติกรรมที่ควรสนับสนุน หรือควรปรับเปลี่ยน เพ่ือให๎เป็นแนวทางรํวมกันในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูผู๎สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในการให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง ครูมีสังคม
แหํงการเรียนรู๎รํวมกัน(PLC) น าผลไปปรับปรุงวิธีการสอน กระบวนการจัดกิจกรรม เทคนิคการสอนตํางๆพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
ผู๎สอนมีการน าเสนอรูปแบบวิธีสอนและแนวทางการวิจัยตํอกลุํมผู๎เข๎ารํวม PLC  เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู๎กับหนํวยงาน
ภายนอก เพ่ือ น าความรู๎ใหมํที่ได๎จากการเข๎ารํวม กิจกรรมมาใช๎ในการพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ของ ครูมีการปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา สํงผลให๎ผลการประเมินอยูํในระดับดีเลิศ 
  หลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได๎แกํ รายงาน
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  แผนการจัดการเรียนรู๎ บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ 
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ผลการวิเคราะห์ผู๎เรียน เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู๎ บันทึกผลการเรียนรู๎ บันทึกการผลิตและใช๎สื่อ แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ผลการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ PLC  วิจัยในชั้นเรียน 
โครงการที่สํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ     
ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
  -จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21สื่อ 
นวัตกรรม 
 - กิจกรรมการวิเคราะห์ผู๎เรียน 
 - กิจกรรมน าหลักธรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
  - กิจกรรมอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพครู 
  - จัดท าเครื่องมือ และการวัดผล ประเมินผล 
  - กิจกรรม กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎
(PLC) 
  - กิจกรรมการค๎นคว๎าหาความรู๎จากสื่อ
เทคโนโลยีสูํโลกกว๎าง 

1. ครูทั้งหมด 7 คนมีการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ผํานเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.333 มีแผนการจัดการเรียนรู๎ บันทึก
หลังการจัดการเรียนการสอน 
2.ครใูช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ผําน
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 มีและใช๎สื่อ 
เทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3.ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร๎อยละ 100 การให๎
แรงจูงใจ ให๎การเสริมแรงเชิงบวก 
4. ครูทั้งหมด 6 คน มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 5 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 83.33โดยการท าการวิจัย สอนซํอมเสริมผู๎เรียน มีแบบวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
5. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) 
ผํานเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 มีการ
วิจัยในชั้นเรียน สื่อในการแก๎ไขปัญหาผู๎เรียน 

 
2. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ครูมีความตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียน
เป็นส าคัญ  
  

- ควรจัดกิจกรรมการเรียนโครงงาน 
- ควรจัดระบบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียน น าผลการประเมินไป
แก๎ไขพัฒนานักเรียน วิจัยในชั้นเรียน 
- ควรน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎  

 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) จัดกิจกรรมการการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน 
          2)  จัดระบบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนทุกตัวชี้วัดอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง น าผลการประเมินไปแก๎ไข
พัฒนานักเรียน วิจัยในชั้นเรียน 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน
ที่ 1 

คุณภาพของเด็ก  ดีเลิศ 
1. มีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได๎ ดีเลิศ  
2. มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ ดีเลิศ  
3. มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ ดีเลิศ  

มาตรฐาน
ที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทขอท๎องถิ่น ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม  
5. ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐาน
ที่ 3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  
2. สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข ดีเลิศ  
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ดีเลิศ 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1) การสนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล็กเพ่ือสํงเสริมพัฒนาเด็ก 2) การอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎เด็ก
รายคน 3) ต๎องการสนับสนุนครูที่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 4) การอบรมพัฒนาการใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการ
เรียนรู๎หรือสร๎างอาชีพ 5) การอบรมการจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมการคิดวิเคราะห์ด๎วยวิธีการ Active Learning  6) การ
อบรมพัฒนาครูให๎มีความช านาญในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 7) ต๎องการสนับสนุนครูที่
มีวุฒิทางการศึกษาภาษาอังกฤษโดยตรง  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ที่ 1 
คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา ดีเลิศ  
3. มีความสามารถในการสรา๎งนวัตกรรม ดีเลิศ  
4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  
6. มีความรู๎ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน   
1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางราํงกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจดัการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย ยอดเยี่ยม  
4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคณุภาพ ยอดเยี่ยม  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ๎ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ยอดเยี่ยม  
2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ดีเลิศ  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน ดีเลิศ  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดบัขั้นพืน้ฐาน ดีเลิศ 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับ ระดับปฐมวัย 
          ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
 1.ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผํานเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการประเมิน
(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ๎

 
ปฏิบัต ิ

ไมํ
ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนสิยัที่ดี และดูแล
ความปลอดภยัของตนองได ๎

 
- 

 
- 

80 23 20 86.96 ดีเลิศ 

 1.1 ร๎อยละของเด็กมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

    20 86.96  

 1.2 ร๎อยละของเด็กเคลื่อนไหวรํางกาย
คลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี ใช๎มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได๎ด ี

    20 86.96  

 1.3 ร๎อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
สํวนตนและปฏิบตัิจนเป็นนิสัย 

    20 86.96  

 1.4 ร๎อยละของเด็กปฏิบตัิตนตามข๎อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยง
ตํอโรค สิ่งเสพตดิ และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล๎อม และสถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 

    20 86.96  

2 มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณไ์ด ๎

  80 23 20 86.96 ดีเลิศ 

 2.1 ร๎อยละของเด็กรําเริงแจํมใสแสดงอารมณ์ 
ความรู๎สึกได๎เหมาะสมรู๎จักยับยั้งช่ัง อดทนอดกลั้น 

    20 86.96  

 2.2 ร๎อยละของเด็กยอมรบัและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู๎อืน่ 

    21 91.30  

 2.3 ร๎อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล๎าพูด กล๎า
แสดงออก 

    20 86.96  

 2.4 ร๎อยละของเด็กมีจติส านึกและคํานิยมที่ดี 
ชํวยเหลือแบํงปัน เคารพสิทธิ รู๎หน๎าท่ี มีความ
รับผิดชอบ  อดทนในการรอคอย ซื่อสตัย์สจุรติ 
มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

    20 86.96  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผํานเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการประเมิน 
(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ๎

 
ปฏิบัต ิ

 
ไมํ

ปฏิบัต ิ

 2.5 ร๎อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

    22 91.30  

3 มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  80 ดีเลิศ 21 91.30 ยอดเยี่ยม 82.61 

 3.1 ร๎อยละของเด็กชํวยเหลอืตนเองในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวนั มีวินยัในตนเอง ประหยดัและพอเพียง 

    21 91.30  

 3.2 ร๎อยละของเด็กมสีํวนรํวมดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมในและนอกห๎องเรียน 

    21 91.30  

 3.3 ร๎อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย      23 100  
 3.4 ร๎อยละของเด็กยอมรบัหรอืเคารพความแตกตําง

ระหวํางบคุคล เลํนและท างานรวํมกบัผูอ๎ื่นได ๎แกไ๎ขข๎อ
ขัดแย๎งโดยปราศจากการใช๎ความรนุแรง 

    22 95.65  

4 มีพัฒนาการดา๎นสติปญัญา สื่อสารได๎ มทีักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูไ๎ด ๎

    20 86.96 ดีเลิศ 

 4.1 ร๎อยละของเด็กสนทนาโตต๎อบและ 
เลําเรื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ อํานนิทานและเลําเรื่องที่
ตนเองอํานได๎เหมาะสมกับวยั 

    20 86.96  

 4.2 ร๎อยละของเด็กตั้งค าถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสยั และพยายามค๎นหาค าตอบ 

    20 86.96  

 4.4 ร๎อยละของเด็กสร๎างสรรคผ์ลงานตามความคดิและ
จินตนาการ และใช๎สื่อเทคโนโลยี เป็นเครือ่งมือในการ
เรยีนรูแ๎ละแสวงหาความรูไ๎ด ๎

    21 91.30  

สรุปผลการประเมิน=ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                จ านวนประเด็นพิจารณา 

88.70 ดีเลิศ 

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

คําเปูาหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพทีไ่ด ๎ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้สี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุํน และสอดคล๎องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย     
 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ทีเ่ตรียมความพร๎อมและไมํเรํงรัดวิชาการ     
 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เน๎นการเรยีนรูผ๎ํานการเลํน และการลงมือ

ปฏิบัติ (Active learning) 
    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความต๎องการและความแตกตําง
ของเด็กปกติและกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท๎องถิ่น 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสตูรอยํางตํอเนื่อง     
2 จัดครูให๎เพียงพอกับช้ันเรยีน   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให๎มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไมจํบการศึกษาปฐมวัยแตํผํานการอบรมการศึกษาปฐมวยั     
 2.4 จัดครูที่มีความรู๎ประสบการณก์ารสอนปฐมวัยเป็นพี่เลี้ยง     
 2.5 จัดครูเข๎าอบรมการศึกษาปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง     
3 สํงเสริมให๎ครมูีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ ์   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรูค๎วามสามารถในการวิเคราะห์และ

ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 สํงเสริมครูให๎มีทักษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก      
 3.3 สํงเสริมครูใช๎ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจดักิจกรรม จัดกิจกรรม 

สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
    

 3.4 สํงเสริมให๎ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 สํงเสริมให๎ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช๎ชุมชนแหํงการเรยีนรู๎ทาง

วิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพื่อการเรียนรู๎อยํางปลอดภยัและเพียงพอ   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 4.1 จัดสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.2 จัดสภาพแวดล๎อมภายนอกหอ๎งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.3 สํงเสริมใหเ๎กิดการเรียนรู๎ที่เปน็รายบุคคลและกลุํม เลํนแบบรํวมมือรํวมใจ     
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบัติ 

 4.4 จัดให๎มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการเรียนรู๎ ที่ปลอดภยัและเพียงพอ 
เชํน ของเลํน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนปุาย สื่อ
เทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู ๎

    

 4.5 จัดห๎องประกอบท่ีเอื้อตํอการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     

5 ให๎บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ๎พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให๎บรกิารสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู ๎

    

 5.2 พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการผลติและใช๎สื่อในการจัด
ประสบการณ ์

    

 5.3 มีการนเิทศติดตามการใช๎สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช๎สื่อมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนา     

 5.5 สํงเสรมิ สนับสนุนการเผยแพรํการพัฒนาสื่อ และนวตักรรมเพื่อการจัดประสบการณ ์     
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกีย่วข๎องทุกฝุายมสีํวนรํวม   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและ
ด าเนินการตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง

ประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัด 
  

  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา โดยผู๎ปกครอง
และผูเ๎กี่ยวข๎องทุกฝุายมสีํวนรํวม  

  
  

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมคําเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                               จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

   
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
คําเปูาหมาย =   จ านวนข๎อการปฏิบัติในแตลํะประเด็นพิจารณา 

 
 
 

 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 1. ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

 

จ านวน 
ครูทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครูผําน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพทีไ่ด ๎

 
ปฏิบัต ิ

 
ไมํ

ปฏิบัต ิ
1 จัดประสบการณ์ทีส่ํงเสริมให๎เด็กมพีัฒนาการ

ทุกด๎าน อยํางสมดลุเต็มศักยภาพ 
  80 2 2 100 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 1.1 มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล     2 100  
 1.2 จดัท าแผนและใช๎แผนการจดัประสบการณจ์ากการ

วิเคราะหม์าตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสตูรสถานศกึษา 

    2 100 
 

 1.3 จัดกิจกรรมทีส่ํงเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด๎าน ท้ังด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จติใจ ด๎าน
สังคม และด๎านสติปัญญา โดย ไมมํุํงเน๎นการ
พัฒนาด๎านใดด๎านหนึ่งเพียงดา๎นเดียว 

    2 100 

 

2 สร๎างโอกาสให๎เด็กไดร๎ับประสบการณ์ตรง เลํน
และปฏิบตัิอยํางมีความสุข 

  80 
 

 2 83.33 ดีเลิศ 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดมิ 

    2 100 
 

 2.2  ใหเ๎ดก็มโีอกาสเลือกท ากจิกรรมอยํางอิสระ ตาม
ความต๎องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอํ
วิธีการเรยีนรู๎ของเดก็เปน็รายบคุคล หลากหลายรปูแบบ
จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

    1 50 

 

 2.3  เด็กได๎เลือกเลํน เรียนรู๎ลงมือ กระท า และ
สร๎างองค์ความรูด๎๎วยตนเอง 

    2 100 
 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรยีนรู๎ ใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  80 2 2 87.5 ดีเลิศ 

 3.1  จดับรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในห๎องเรยีนได๎
สะอาด ปลอดภัย และอากาศถาํยเทสะดวก 

    2 100 
 

 3.2  จัดให๎มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

    2 100 
 

 3.3  จดัใหเ๎ด็กมีสวํนรวํมในการจดัภาพแวดล๎อมใน
ห๎องเรยีน เชํน ปาูยนเิทศ การดูแลตน๎ไม ๎เป็นต๎น 

    2 100 
 

 3.4  ใช๎สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับชํวงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรยีนรูข๎องเด็ก เชํน กล๎องดิจติอล 
คอมพิวเตอร ์ส าหรบัการเรียนรู๎กลุํมยํอย สื่อของเลํนที่
กระตุ๎นให๎คดิและหาค าตอบ เปน็ต๎น 

    1 50 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
ครูทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครูผ่าน
เกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 

  80 2 2 87.5 ดีเลิศ 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

    2 100 
 

 4.2 วิเคราะหผ์ลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู๎ปกครองและผูเ๎กี่ยวข๎องมสีํวนรํวม 

    2 100 
 

 4.3 น าผลการประเมินที่ไดไ๎ปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

    1 50 
 

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโ๎ดย
ใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ 

    2 100 
 

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                               จ านวนประเด็นพิจารณา 

89.29 ดีเลิศ 

แปลผลการประเมินคณุภาพที่ได ๎
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน  
เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

จ านวนผู๎เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู๎เรียนผําน
เกณฑ์ที่โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการประเมิน
(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพทีไ่ด ๎
ปฏิบัต ิ

 
ไมํ

ปฏิบัต ิ
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู๎เรียน        

1 มีความสามารถในการอําน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

  80 71 60 84.51 ดีเลิศ 

 1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะใน
การอํานในแตํละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

    60 84.51  

 1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะใน
การเขียนในแตลํะระดับช้ันตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

    57 80.26  

 1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะใน
การสื่อสารในแตลํะระดับชั้นตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

    63 88.73  

 1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการคดิ
ค านวณในแตลํะดบัช้ันตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    61 85.92  

2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คดิ
อยํางมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นและแก๎ปญัหา 

    63 88.73 ดีเลิศ 

 2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถใน
การคิดจ าแนกแยกแยะ ใครํครวญ 
ไตรตํรองอยาํงรอบคอบโดยใช๎เหตผุล
ประกอบการตัดสินใจ 

    63 88.73  

 2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    63 88.73  

 2.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีการ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล 
 
 
 

    63 88.73 
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน  
เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

จ านวนผู๎เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู๎เรียนผําน
เกณฑ์ที่โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการประเมิน
(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพทีไ่ด ๎
ปฏิบัต ิ

 
ไมํ

ปฏิบัต ิ
3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   80 71 63 88.73 ดีเลิศ 
 3.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรูไ๎ด๎ทั้งตวัเองและการ
ท างานเป็นทมี 

  
  

63 88.73  

 3.2 ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู๎และประสบการณม์าใช๎ใน
การสร๎างสรรค์สิ่งใหม ํๆ  อาจเปน็
แนวความคดิ โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลติ 

  

  

63 88.73  

4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  
80 ดีเลิศ 62 87.32 ดีเลิศ 

 4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถใน
การใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  
  62 87.32 

 

 4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถใน
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพือ่พัฒนาตนเองและสังคมใน
ด๎านการเรียนรู๎การสื่อสาร การท างาน
อยํางสรา๎งสรรค์ และมีคณุธรรม 

  

  62 87.32 

 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

    51 71.83 ดี 

 5.1 ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุการ
เรียนรูต๎ามหลักสูตรสถานศึกษา 

    53 74.65  

 5.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎า
ในการเรยีนรูต๎ามหลกัสตูรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิม 

    52 73.24  

 5.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอืน่ ๆ  

    4 
(ผู๎เข๎าทดสอบ 
 จ านวน 6 คน) 

66.67  

6 มีความรู๎ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติทีด่ีตํองานอาชีพ 

    68 95.77 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศกึษาตํอ  

    68 95.77  

 6.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจดัการ 
การท างานหรืองานอาชีพ 

    68 95.77  
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน  
เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

จ านวนผู๎เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู๎เรียนผําน
เกณฑ์ที่โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการประเมิน
(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพทีไ่ด ๎
ปฏิบัต ิ

 
ไมํ

ปฏิบัต ิ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน        
1 การมีคณุลักษณะและคํานิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  80 71 71 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู๎ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

    71 100  

 1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีคํานยิมและ
จิตส านึกตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
โดยไมํขดักับกฎหมายและวฒันธรรม
อันดีของสังคม 

    71 100  

2 ความภมูิใจในท๎องถิ่นและความเปน็ไทย   80 71 71 100 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความ

ภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของ
ความเป็นไทย  

    71 100  

 2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมสีํวนรํวม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญัญา
ไทย 

    71 100  

3 การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 

  80 71 71 100 ยอดเยี่ยม 

 - ร๎อยละของผู๎เรียนยอมรับและ
อยูํรํวมกันบนความแตกตําง
ระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณ ี

    71 100  

4 สุขภาวะทางรํางกายและจติสังคม   80 71 68 95.77 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมใน
แตลํะชํวงวยั  

    68 95.77  

 4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถอยูํ
รํวมกบัคนอื่นอยาํงมีความสขุ เขา๎ใจ
ผู๎อื่น ไมํมคีวามขดัแย๎งกบัผู๎อืน่ 

    68 95.77  

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                        จ านวนประเดน็พิจารณา 

89.61 ดีเลิศ 
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แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเปาูหมายวิสยัทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 1.1ก าหนดเปาูหมายทีส่อดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน 

ท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตน๎สังกดั 
    

 1.2 ก าหนดวิสยัทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล๎อง เช่ือมโยงกบัเปาูหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตน๎สังกดั 

    

 1.3 ก าหนดเปาูหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจ ทันตํอการเปลีย่นแปลงของสังคม     
 1.4 น าเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผํานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน 
    

 1.5 น าเปูาหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรํ ตํอสาธารณชน     
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 2.1  มกีารวางแผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาอยาํงเปน็ระบบ      
 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 
    

 2.3  มีการบริหารอตัราก าลัง ทรัพยากรทางการศกึษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือนกัเรยีน 
และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข๎อมลูมาใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให๎บุคลากรและผูท๎ีเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการ

วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรํวมรับผดิชอบตํอผลการจดัการศึกษา 
    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคณุภาพผู๎เรยีนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจดัการเกีย่วกับงานวิชาการ ในดา๎นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 3.2  บรหิารจดัการเกีย่วกับงานวิชาการ ในดา๎นการพัฒนาหลักสูตรตามความ

ต๎องการของผูเ๎รยีน ทีส่อดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทอ๎งถิ่น 
    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่น๎นคุณภาพผูเ๎รียน
รอบด๎านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

 3.4  ก าหนดหลักสตูรสถานศกึษาครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอนทุกกลุมํเปาูหมาย      
 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให๎ทนัตํอการเปลีย่นแปลงของสังคม     
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัติ 

4 พัฒนาครูและบคุลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 4.1 สํงเสรมิ สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ใหม๎ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ      
 4.2  จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรยีนรู๎ทางวิชาชีพเข๎ามาใช๎ในการพัฒนางานและการ

เรียนรู๎ของผูเ๎รียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมผีลตํอ
การเรยีนรู๎ของผู๎เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยาํงที่ดีท่ี
สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรยีน 

    

5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรยีนรูอ๎ยํางมีคณุภาพ   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 5.1 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายในห๎องเรียน ท่ีเอื้อตํอการเรยีนรู๎ 

และค านึงถึงความปลอดภัย 
    

 5.2  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายนอกห๎องเรียน ท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ และค านึงถึงความปลอดภยั 

    

 5.3 จัดสภาพแวดล๎อมที่สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนเกดิการเรยีนรู๎เปน็รายบุคคลและเป็นกลุํม     
 5.4  จัดสภาพแวดล๎อมทางสังคม ทีเ่อื้อตอํการจดัการเรยีนรู๎ และมีความปลอดภยั     
 5.5 จัดให๎ผูเ๎รียนได๎ใช๎ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล๎อมตามศักยภาพของผูเ๎รยีน     
6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู๎   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 6.1  ได๎ศกึษาความต๎องการเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     
 6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู๎ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู๎ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให๎บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช๎ในการบรกิารจดัการและการจดัการเรยีนรู๎ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช๎บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช๎ในการ
บริการจัดการและการจดัการเรียนรู๎ทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา 

    

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมคําเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                               จ านวนประเด็นพิจารณา                                

5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 

 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ :  5 ยอดเยี่ยม 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครูผําน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

 
ผลการประเมิน

(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพทีไ่ด ๎
ปฏิบัต ิ

 
ไม ํ

ปฏิบัต ิ
1 จัดการเรียนรู๎ผาํนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถน าไปประยกุต์ใช๎ในชีวิตได ๎
  80 6 6 100 ยอดเยี่ยม 

 
 1.1 จดักิจกรรมการเรยีนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 

ตัวช้ีวัดของหลกัสตูรสถานศึกษาที่เนน๎ให๎ผู๎เรียนได๎
เรยีนรู ๎โดยผาํนกระบวนการคดิและปฏบิัติจริง 

    6 100  

 1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู๎ทีส่ามารถน าไป
จัดกิจกรรมได๎จริง 

    6 100  

 1.3  มรีูปแบบการจดัการเรยีนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มี
ความจ าเปน็ และต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ  

    5 83.33  

 1.4  ฝกึทักษะใหผ๎ู๎เรียนได๎แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรปุองคค์วามรู๎ และน าเสนอผลงาน 

    6 100  

 1.5  สามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู๎ใหผ๎ูเ๎รียนสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช๎ในชีวิตประจ าวนัได ๎

    6 100  

2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลํง
เรียนรู๎ทีเ่อื้อตํอการเรียนรู ๎

  80 6 5 83.33 ดีเลิศ 
 

 1.1 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู๎     5 83.33  
 1.2 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปญัญาท๎องถิ่นใน

การจัดการเรยีนรู ๎
    5 83.33  

 1.3 สร๎างโอกาสใหผ๎ู๎เรยีนได๎แสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

    5 83.33  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   80 6 6 100 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ผูส๎อนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย

เน๎นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  
    6 100  

 3.2 ผู๎สอนมีการบรหิารจดัการช้ันเรียน ให๎เดก็รักครู 
ครูรกัเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรกัที่จะเรยีนรู๎ สามารถ
เรยีนรูร๎ํวมกันอยาํงมคีวามสุข 

    6 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผํานเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร๎อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพทีไ่ด ๎
ปฏิบัต ิ

 
ไม ํ

ปฏิบัต ิ
4 ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รียนอยาํงเป็น

ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
  80 6 5 83.33 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรยีนรู๎อยํางเป็นระบบ 

    5 83.33  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปูาหมายในการจัดการเรียนรู ๎

    5 83.33  

 4.3 เปิดโอกาสใหผ๎ู๎เรยีนและผู๎มสีวํน
เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวัดและ
ประเมินผล 

    5 83.33  

 4.4 ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผูเ๎รียนเพื่อ
น าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู ๎

    5 83.33  

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู๎และให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ๎

  80 6 5 83.33 ดีเลิศ 

 5.1 และผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องรํวมกัน
แลกเปลีย่นความรู๎และประสบการณ์ใน
การจัดการเรยีนรู ๎

    5 83.33  

 5.2 น าข๎อมูลปูอนกลับไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู๎
ของตนเอง 

    5 83.33  

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                               จ านวนประเด็นพิจารณา 

89.58 ดีเลิศ 

  
 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 

ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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ค าสั่งโรงเรียนวัดเสาหิน 
ที ่  025 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเสาหิน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วําด๎วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 

47 ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด๎วยระบบประกัน
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษา จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎ถือ
วําการประกันคุณภาพภายใน เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง และตาม
กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดให๎มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐานอยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันสํงผลตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปี เสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนวัดเสาหินจึงแตํงตั้งบุคคลในท๎าย
ค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แล๎วเสร็จ ดังตํอไปนี้       
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายธนวัฒน์  พุดจาด  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
1.2 นายกิตติพงษ์ โปรํงเจริญ  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองเสาเถียร  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายเชียง เพียรทอง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นางธนาวัลย์ โทนทอง  ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
1.5 นายยุทธพงษ์ อยูํปูอม  ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
1.5 นางบรรจง สุทธการ  ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ให๎ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก๎ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แกํคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางธนาวัลย์ โทนทอง       ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   ประธานกรรมการ 
2.2 นางวัฒนา กันทะวงศ์       ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
2.3 นางสาวสุพัตรา บัวเรือง    ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายยุทธพงษ์ อยูํปูอม   ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวธนาวัลย์ โทนทอง ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
3.3 นางอัจจิมา เครือวัลย์  ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
3.4 นายนันทวัฒน์ พรมบาง ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
3.5 นางสาววัฒนา กันทะวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
3.6 นางบรรจง สุทธการ   ครูโรงเรียนวัดเสาหิน    กรรมการและเลขานุการ 
3.7 นางสาวนันทิกานต์ สุริสาร  พนักงานเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด  ผู๎ชํวยกรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน๎าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียน และท าหน๎าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให๎โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด๎วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให๎การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ประกอบด๎วย 
 4.1 นายยุทธพงษ์ อยูํปูอม ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวธนาวัลย์ โทนทอง ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
 4.3 นางสาวสุพัตรา บัวเรือง ครูโรงเรียนวัดเสาหิน     กรรมการ 
 4.4 นางสาววัฒนา กันทะวงษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
 4.5 นายนันทวัฒน์ พรมบาง         ครูโรงเรียนวัดเสาหิน    กรรมการ 

  4.6 นางสาวนวพร ส าลี  ครูโรงเรียนวัดเสาหิน    กรรมการ 
  4.7 นางอัจจิมา เครือวัลย์            ครูโรงเรียนวัดเสาหิน    กรรมการ  
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        ประกาศโรงเรียนวัดเสาหิน 
    เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ นโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน

อนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกํอน

จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนวดัเสาหินจึงยกเลิกการประกาศใช๎

มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และได๎ประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เพ่ือใช๎เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการสํงเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเอกสารแนบท๎ายประกาศฉบับนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  เชียง เพียรททอง                                ธนวัฒน์ พุดจาด 
(นายเชียง เพียรทอง)                   (นายธนวัฒน์ พุดจาด) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดเสาหิน   
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได๎ 
๑.๒ มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
๑.๓ มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น 
๒. จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน 
๓. สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 
๔. จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 
๕. ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 
 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
๒. สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



๗๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของนักเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
๑. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 
๓. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
๔. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเปน็ไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเปูาหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย  
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชวีิตได๎ 
๒. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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ประกาศโรงเรียนวัดเสาหิน 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเสาหินเรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณา คําเปูาหมาย 
1 มีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได๎ ระดับดีเลิศ 
 1.1 ร๎อยละ 80 ของเด็กที่มีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  
 1.2 ร๎อยละ 80 ของเด็กที่มีความสามารถเคลื่อนไหวรํางกายคลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี ใช๎มือและตา

ประสานสัมพันธ์ได๎ดีมีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3 
 

 1.3 ร๎อยละ 80 ของเด็กทีดู่แลรักษาสุขภาพอนามัยสํวนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยมีผลประเมิน
พัฒนาการระดับ 3 

 

 1.4 ร๎อยละ 80 ของเด็กปฏิบัติตนตามข๎อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค 
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล๎อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายมีผลประเมิน
พัฒนาการระดับ 3 

 

2 มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ ระดับดีเลิศ 

 2.1 รอ๎ยละ 80 ของเด็กรําเริงแจํมใสแสดงอารมณ์ ความรู๎สึกได๎เหมาะสมรู๎จักยับยั้งชั่ง อดทนอดกลั้น 
มีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3 

 

 2.2 ร๎อยละ 80 ของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู๎อื่นมีผล
ประเมินพัฒนาการระดับ 3 

 

 2.3 ร๎อยละ 80 ของเด็กมีความมั่นใจ กล๎าพูด กล๎าแสดงออกมีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3  

 2.4 ร๎อยละ 80 ของเด็กมีจิตส านึกและคํานิยมที่ดี ชํวยเหลือแบํงปัน เคารพสิทธิ รูห๎น๎าที่ มีความรบัผดิชอบ  อดทน
ในการรอคอย ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนดมีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3 

 

 2.5 ร๎อยละ 80 ของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหวมีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3  

3 มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดับดีเลิศ 

 3.1 ร๎อยละ 80 ของเด็กชํวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวนั มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียงมีผล
ประเมินพัฒนาการระดับ 3 

 

 3.2 ร๎อยละ 80 ของเด็กมีสํวนรํวมดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในและนอกห๎องเรียนมีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3  

 3.3 ร๎อยละ 80 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3  

 3.4 ร๎อยละ 80 ของเด็กยอมรับหรอืเคารพความแตกตํางระหวํางบุคคล เลํนและท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ แก๎ไขข๎อขัดแย๎ง
โดยปราศจากการใช๎ความรนุแรงมผีลประเมินพัฒนาการระดับ 3 
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 ประเด็นพิจารณา คําเปูาหมาย 
4 มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ ระดับดีเลิศ 
 4.1 ร๎อยละ 80ของเด็กสนทนาโต๎ตอบและเลําเรื่องให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ อํานนิทานและเลําเรื่องที่

ตนเองอํานได๎เหมาะสมกับวัย มีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3 
 

 4.2 ร๎อยละ 80 ของเด็กตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค๎นหาค าตอบ
มีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3 

 

 4.4 ร๎อยละ 80 ของเด็กสร๎างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ และใช๎สื่อ
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ มีผลประเมินพัฒนาการระดับ 3 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน คํา

เปูาหมาย ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น  

มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ 
  

ดีเลิศ 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุํน และสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    
 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร๎อมและไมํเรํงรัดวิชาการ    
 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน๎นการเรียนรู๎ผํานการเลํน และการลงมือ

ปฏิบัติ (Active learning) 
   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต๎องการและความแตกตํางของ
เด็กปกติและกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท๎องถิ่น 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง    
2 จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียนมีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ   ดีเลิศ 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน     
 2.2 จัดครูให๎มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์    
 2.3 จัดครูไมํจบการศึกษาปฐมวัยแตํผํานการอบรมการศึกษาปฐมวัย    
 2.4 จัดครูที่มีความรู๎ประสบการณ์การสอนปฐมวัยเป็นพี่เลี้ยง    
 2.5 จัดครูเข๎าอบรมการศึกษาปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง 

 
 

   



๗๗ 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน คํา

เปูาหมาย ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
3 สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 

มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ 
  

ดีเลิศ 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

   

 3.2 สํงเสริมครูให๎มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก     
 3.3 สํงเสริมครูใช๎ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม 

สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
   

 3.4 สํงเสริมให๎ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว    
 3.5 สํงเสริมให๎ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใชช๎ุมชนแหํงการเรยีนรู๎ทางวชิาชีพ (PLC)     
4 จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 

มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ 
  ดีเลิศ 

 4.1 จัดสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย    
 4.2 จัดสภาพแวดล๎อมภายนอกห๎องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย    
 4.3 สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ที่เป็นรายบุคคลและกลุํม เลํนแบบรํวมมือรํวมใจ    
 4.4 จัดให๎มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู๎ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชํน 

ของเลํน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยี
การสืบเสาะหาความรู๎ 

   

 4.5 จัดห๎องประกอบที่เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก    
5 ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ 
  ดีเลิศ 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให๎บรกิารสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู๎    
 5.2 พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการผลิตและใช๎สื่อในการจัดประสบการณ์    
 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช๎สื่อในการจัดประสบการณ์    
 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช๎สื่อมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนา    
 5.5 สํงเสริม สนับสนุนการเผยแพรํการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์    
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 

(มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ) 
  ดีเลิศ 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   

 6.2 จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนนิการตามแผน    
 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา    



๗๘ 
 

 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน คํา

เปูาหมาย ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
และรายงานผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัด 

 
 

 

6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู๎ปกครองและ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม  

 
 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
คําเปูาหมาย =   จ านวนข๎อการปฏิบัติในแตลํะประเด็นพิจารณา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  



๗๙ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 

  80 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล    
 1.2 จดัท าแผนและใช๎แผนการจัดประสบการณ์จากการวเิคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
   

 1.3 จัดกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย ด๎าน
อารมณ์จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา โดย ไมํมํุงเน๎นการพัฒนาด๎าน
ใดด๎านหนึ่งเพียงด๎านเดียว 

   

2 สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 

  80 
 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม    
 2.2  ให๎เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยํางอิสระ ตามความต๎องการความสนใจ 

ความสามารถ ตอบสนองตํอวิธีการเรียนรู๎ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรปูแบบ
จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

   

 2.3  เด็กได๎เลือกเลํน เรียนรู๎ลงมือ กระท า และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง    
3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 
  80 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ๎มในห๎องเรียนได๎สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถํายเทสะดวก 

   

 3.2  จัดให๎มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 

   

 3.3  จัดใหเ๎ด็กมีสํวนรวํมในการจัดภาพแวดล๎อมในห๎องเรียน เชํน ปูายนิเทศ การดูแล
ต๎นไม๎ เป็นต๎น 

   

 3.4  ใชส๎ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชํวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู๎
ของเด็ก เชํน กล๎องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรบัการเรยีนรู๎กลุํมยํอย สื่อของเลํนที่
กระตุ๎นให๎คิดและหาค าตอบ เป็นตน๎ 

   



80 
 

 
 

 
 ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน เปูาหมาย 

(ร๎อยละ) ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 
   

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด๎วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  

   

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม    
 4.3 น าผลการประเมินที่ได๎ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง    
 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการ

เรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
   

 
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
 

ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของนักเรียน 

ประเด็นพิจารณา คําเปูาหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  
1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
 1.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 ผํานเกณฑ์การทดสอบการอํานภาษาไทย อยูํในระดับดีขึ้นไปตาม

แบบทดสอบแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 
 

 1.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีทักษะในการเขียนอยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบทดสอบแตํละระดับชั้นที่
โรงเรียนก าหนด 

 

 1.3 ร๎อยละ80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีทักษะในการสื่อสารอยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบทดสอบแตํละระดับชั้นที่
โรงเรียนก าหนด 

 

 1.4 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีทักษะในการคิดค านวณอยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบทดสอบแตลํะระดับชั้นทีโ่รงเรยีนก าหนด  
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา ดีเลิศ 
 2.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรองอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ อยูํในระดับดีข้ึนไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 
 

 2.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบ
ประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

 

 2.3 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผลอยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินแตํละ
ระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

 

3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดีเลิศ 
 3.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 

อยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 
 

 3.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6สามารถเชื่อมโยงองค์ความรูแ๎ละประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่ง 
ใหมํ ๆ  อยูํในระดับดีข้ึนไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

 

4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ 
 4.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีความสามารถในการใชเ๎ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

อยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 
 

 4.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีความสามารถในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
ในด๎านการเรียนรู๎การสื่อสาร การท างานอยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรมอยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้น
ที่โรงเรียนก าหนด 
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ประเด็นพิจารณา คําเปูาหมาย 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
 5.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 บรรลุการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู๎เรียน 

มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 

 5.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสตูรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมผู๎เรียนมีผลการ
เรียนสูงกวําภาคเรียนที่ 1  

 

 5.3 ร๎อยละ 50 ของผู๎เรียน ป.6 มีความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน  
การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
 1.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา  อยูํในระดับดีขึ้นไปตาม

แบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 
 

 1.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีคํานิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมอยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

 

2 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเปน็ไทย ดีเลิศ 
 2.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทยอยูํในระดับดีขึ้นไป

ตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด  
 

 2.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยอยูํ
ในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

 

3 การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ดีเลิศ 
 - ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 ยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย  เชื้อ

ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีอยูํในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 
 

4 สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
 4.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยําง

เหมาะสมในแตํละชวํงวัย อยูํในระดับดีข้ึนไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนดอยูํในระดับดีขึ้นไป
ตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

 

 4.2 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน ป.1 – ป.6 สามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่นอยูํใน
ระดับดีข้ึนไปตามแบบประเมินแตํละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

 

 

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                             จ านวนประเด็นพิจารณา 
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แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน คํา

เปูาหมาย ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
1 มีเปูาหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

(มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ) 
  

ดีเลิศ 

 1.1ก าหนดเปูาหมายที่สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต๎นสังกัด 

  
 

 1.2 ก าหนดวสิัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล๎อง เชื่อมโยงกับเปาูหมาย แผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการศึกษาแหํงชาต ินโยบายของรฐับาลและต๎นสังกัด 

  
 

 1.3 ก าหนดเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม    
 1.4 น าเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผํานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน 
  

 

 1.5 น าเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรยีนเผยแพร ํตํอสาธารณชน    
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

(มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ) 
  

ดีเลิศ 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ     
 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรงุพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง    
 2.3  มีการบรหิารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวํยเหลือนักเรียน และระบบ

การนิเทศภายใน 
  

 

 2.4 สถานศึกษามีการน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษา    
 2.5 สถานศึกษาให๎บุคลากรและผู๎ทีเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการวางแผน 

ปรับปรุง พัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน คํา

เปูาหมาย ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุํมเปูาหมาย(มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ) 
  

ดีเลิศ 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎านการพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการ

ของผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทอ๎งถิ่น 
  

 

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

  
 

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมเปูาหมาย     
 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม    
4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ(มีการปฏิบัติครบทุกประเด็น

พิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ) 
  

ดีเลิศ 

 4.1 สํงเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ     
 4.2  จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ    
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเข๎ามาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของ

ผู๎เรียน 
  

 

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตํอการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน 

  
 

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยํางที่ดีที่สํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน 

  
 

5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
(มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ) 

  
ดีเลิศ 

 5.1 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายในห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และ
ค านึงถึงความปลอดภัย 

  
 

 5.2  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายนอกห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และ
ค านึงถึงความปลอดภัย 

  
 

 5.3 จัดสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎เป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม    
 5.4  จัดสภาพแวดล๎อมทางสังคม ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย    
 5.5 จัดให๎ผู๎เรยีนได๎ใช๎ประโยชนจ์ากการจัดสภาพแวดล๎อมตามศักยภาพของผู๎เรียน    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน คํา

เปูาหมาย ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

(มีการปฏิบัติครบทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับดีเลิศ) 
  

ดีเลิศ 

 6.1  ได๎ศึกษาความต๎องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา    
 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
  

 

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  
 

 6.4  ให๎บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใช๎ในการบริการจดัการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

   

 6.5  ติดตามผลการใชบ๎ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช๎ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 

   

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมคําเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                               จ านวนประเด็นพิจารณา                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  



86 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจักการเรียนการสอนที่เน้นนกัเรียนเป็นส าคัญ 

 ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชวีิตได๎ 
(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 

  80 

 1.1 จดักิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรยีนรู ๎ตัวชีว้ัดของหลักสตูรสถานศึกษาที่เน๎น
ให๎ผู๎เรียนได๎เรยีนรู ๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

   

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง    
 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มีความจ าเป็น และต๎องการความ

ชํวยเหลือพิเศษ  
   

 1.4  ฝึกทักษะให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออก แสดงความคิดเหน็ สรุปองค์ความรู๎ และน าเสนอ
ผลงาน 

   

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใ๎ห๎ผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใชใ๎นชีวิตประจ าวนัได๎    
2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 
  80 

 1.1 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู ๎    
 1.2 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎    
 1.3 สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย    
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 
  80 

 3.1 ผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก     
 3.2 ผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเ๎ด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ

เรียนรู ๎สามารถเรยีนรู๎รวํมกันอยํางมีความสุข 
   

4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
(ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 

  80 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ    
 4.2 มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เปูาหมายในการจัดการเรียนรู๎ 
   

 4.3 เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวัดและ
ประเมินผล 

   

 4.4 ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎    
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 ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน เปูาหมาย 
(ร๎อยละ) ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ (ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา) 

  80 

 5.1 และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู๎ 

   

 5.2 น าข๎อมูลปูอนกลับไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ของตนเอง 

   

 

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                               จ านวนประเด็นพิจารณา 

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
ร๎อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร๎อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร๎อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร๎อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร๎อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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